
 

 

 

  

o23 



 

 

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายเดือน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  

อ าเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาพิจิตร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  



O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจ าเดือน 

1. เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563  จ านวน  9 รายการ 
2. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  จ านวน  14 รายการ 
3. เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563  จ านวน  30 รายการ 
4. เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564  จ านวน  55 รายการ 
5. เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  จ านวน  33 รายการ 
6. เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  จ านวน  45 รายการ 
7. เดือนเมษายน  พ.ศ. 2564  จ านวน  27 รายการ 
8. เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564  จ านวน  18 รายการ 
9. เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  จ านวน  20 รายการ 
10. เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564  จ านวน  22 รายการ 
11. เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564  จ านวน  42 รายการ 
12. เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564  จ านวน  6 รายการ 
 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 1/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 ตุลำคม 2563

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 2/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 ตุลำคม 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 1/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 ตุลำคม 2563

จ้ำงจัดท ำเอกสำรประกอบ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 1/2564

กำรติว GAT-PAT งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 15  ตุลำคม 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 3/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 15 ตุลำคม 2563

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 4/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22  ตุลำคม 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 5/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 ตุลำคม 2563

จ้ำงซ่อมแซมเช็คระบบแอร์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 2/2564

รถยนต์โรงเรียน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2563

จ้ำงเปล่ียนน้ ำมันเคร่ือง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 3/2564

รถยนต์โรงเรียน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 ตุลำคม 2563

86,940.00      

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1 8,260.00         8,260.00       เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 8,260.00       หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

2 5,700.00         5,700.00       เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 5,700.00       หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

3 9,950.00         9,950.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)9,950.00       รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

13,800.00     

4,000.00       

5,160.00       

14,400.00     

17,820.00     

นำยศรคม  สิงห์ทอง

แสงไทยก่อสร้ำงและคอมพิวเตอร์

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

7,850.00       เฉพำะเจำะจง

4

5

6

7

8

9 7,850.00       

13,800.00        

4,000.00         

5,160.00         

14,400.00        

17,820.00        

4,000.00       

5,160.00       

14,400.00     รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

17,820.00     

ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2563

นำยศรคม  สิงห์ทอง

แสงไทยก่อสร้ำงและคอมพิวเตอร์

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

7,850.00         

13,800.00     



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 6/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 7/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 8/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2563

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 9/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 2/2564

โรงงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12  พฤศจิกำยน 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 10/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 11/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17  พฤศจิกำยน 2563

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 21/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 13/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563

จ้ำงท ำตรำยำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 4/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

2

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   

5,540.00      

2,165.00      ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   

4 5,540.00         

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3 8,020.00         8,020.00      เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   8,020.00      

1

เฉพำะเจำะจง 39,870.00     

5 5,500.00         5,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   

39,870.00    

5,500.00      

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   

5,540.00      เฉพำะเจำะจง

1,416.00      

5,630.00      

9 1,422.00         

7 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,165.00         2,165.00      เฉพำะเจำะจง

8

6

5,630.00         5,630.00      เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   

1,416.00         1,416.00      เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   

ร้ำนไอซ์

1,422.00      เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   

10 1,120.00         1,120.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 1,120.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563

1,400.00         1,400.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 1,400.00      

1,422.00      

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   39,870.00       

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 14/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 15/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563

จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 5/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2563

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 16/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563

103,667.00    

เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)3,080.00      

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

11 2,870.00         2,870.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

13 3,080.00         

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   

12 20,544.00       20,544.00    เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   20,544.00     

14 5,090.00         5,090.00      เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 5,090.00      

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)   

2,870.00      

3,080.00      



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

พัสดุอ่ืนๆ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 17/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 4 ธันวำคม  2563

จ้ำงเปล่ียนหม้อลครัช อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 6/2563

รถยนต์โรงเรียน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 ธันวำคม  2562

จ้ำงเปล่ียนซ่อมเบรก อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 7/2563

รถยนต์โรงเรียน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 ธันวำคม  2563

จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 8/2563

แผนปฎิบัติ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 ธันวำคม  2563

จ้ำงเปล่ียนยกเกียร์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 9/2563

รถยนต์โรงเรียน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 15 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 18/2563

TONER-ORI งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 3/2563

Monitor 21.5 งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 4/2563

Peojector Acer งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 19/2563

ไขควงวัดไฟ HACHI งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 5/2563

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 ธันวำคม  2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 20/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 6/2563

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 21/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 ธันวำคม  2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1 26,600.00         26,600.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเคนโด้ 26,600.00      ร้ำนเคนโด้

2 3,700.00          3,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์) 3,700.00        ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

6 4,780.00          4,780.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่) บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)4,780.00        

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

34,780.00      บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

7 31,780.00         31,780.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)31,780.00      

1,436.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 1,436.00        

34,780.00         34,780.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรศึกษำ

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

8

10 2,200.00          2,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

9 1,436.00          

2,200.00        หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

บริษัท เรียนดี  

11 6,737.00          6,737.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 6,737.00        

เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 7,310.00        

เฉพำะเจำะจง บริษัท เรียนดี  27,500.00      12 27,500.00         27,500.00      

13 7,310.00          7,310.00       หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

2,950.00          3

4

5

2,950.00       

3,195.00       

8,640.00       

3,195.00          3,195.00        

8,640.00        

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

ร้ำนศิริรัตน์

ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

ร้ำน พ. กำรช่ำง (สมบูรณ์)

ร้ำนศิริรัตน์

8,640.00          

2,950.00        



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

รำยงำนขอซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 22/2563

สำยต่อแบตเตอร่ี งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 ธันวำคม  2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 23/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 ธันวำคม  2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 10/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 ธันวำคม  2563

จ้ำงเหมำท ำสต๊ิกเกอร์ซีทรู อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 11/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 ธันวำคม  2563

จ้ำงเหมำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 12/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 ธันวำคม  2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 24/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 ธันวำคม  2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 25/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 7/2563

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 8/2563

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 9/2563

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 10/2563

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 ธันวำคม  2563

จ้ำงเหมำซ่อมชุดควบคุม อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 13/2563

ซับเมอร์บ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอครุภัณฑ์ ท่ี 11/2563

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 ธันวำคม  2563

14 2,650.00          2,650.00       

15 2,150.00          2,150.00       เฉพำะเจำะจง นิวห้ำงกีฬำมิวสิค 2,150.00        รำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี

16 1,060.00          1,060.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมโทรทัศน์ 1,060.00        งำนจ้ำงเหมำซ่อมตู้ล ำโพง

9,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 9,600.00        

ร้ำนสยำมโทรทัศน์

ร้ำนสยำมโทรทัศน์

นิวห้ำงกีฬำมิวสิค

ร้ำนสยำมโทรทัศน์ 2,650.00        เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเกรียงศักด์ิ (เหน่ง)  แอร์เซอร์วิส  

17 9,600.00          

2,370.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   2,370.00        

ร้ำนไอซ์

18 16,400.00         16,400.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกรียงศักด์ิ (เหน่ง)  แอร์เซอร์วิส  

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก   

16,400.00      

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

20 2,395.00          2,395.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,395.00        รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

19 2,370.00          

ร้ำนธีรยำกำรค้ำ

22 1,300.00          1,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรยำกำรค้ำ 1,300.00        

21

1,200.00          1,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรยำกำรค้ำ ร้ำนธีรยำกำรค้ำ

2,600.00        2,600.00          2,600.00       

3,000.00          3,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรยำกำรค้ำ 3,000.00        

ร้ำนธีรยำกำรค้ำ

7,800.00          7,800.00       เฉพำะเจำะจง

ร้ำนธีรยำกำรค้ำ

23

ร้ำนเกรียงศักด์ิ (เหน่ง)  แอร์เซอร์วิส  

26 7,800.00        ร้ำนไซแอนท์

25 9,700.00          

ร้ำนไซแอนท์

9,700.00        เฉพำะเจำะจง

24

9,700.00       ร้ำนเกรียงศักด์ิ (เหน่ง)  แอร์เซอร์วิส  

เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรยำกำรค้ำ

1,200.00        



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 26/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 ธันวำคม  2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 27/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 14/2563

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 30ธันวำคม  2563

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 28/2563

สีเจบีพี งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 30ธันวำคม  2563

235,791.00     

2,758.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

27 1,050.00          บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง

1,050.00        1,050.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

1,090.00          

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

28 7,060.00          

ร้ำนอ่ิมใจ

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

ร้ำนอ่ิมใจ 1,090.00        

2,758.00        

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 7,060.00        

30 2,758.00          

29 1,090.00       เฉพำะเจำะจง

7,060.00       เฉพำะเจำะจง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 29/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 4 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 12/2564

คอมพิเตอร์ EPSONL3110 งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 6 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 13/2564

คอมพิเตอร์ EPSONL3110 งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 6 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 14/2564

คอมพิเตอร์Canon G2010 งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 6 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 15/2564

คอมพิเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 6 มกรำคม  2564

จ้ำงเหมำขอท ำป้ำยพลำสวู๊ด อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 15/2564

ช่ือ รร. งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 6 มกรำคม  2564

จ้ำงเหมำขอท ำสต๊ิกเกอร์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 16/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 6 มกรำคม  2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 17/2563

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 30/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 มกรำคม  2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 31/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 32/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 8 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 33/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 8 มกรำคม  2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 34/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 มกรำคม  2564

จ้ำงเหมำขอท ำตำยำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1 263.00            263.00          เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 263.00          หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

2 3,990.00          3,990.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอม 3,990.00       ร้ำนเอ็กซ์คอม

3 7,980.00          7,980.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอม 7,980.00       

4 3,990.00          3,990.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอม 3,990.00       

7,970.00          7,970.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอม

ร้ำนเอ็กซ์คอม

ร้ำนเอ็กซ์คอม

7,970.00       ร้ำนเอ็กซ์คอม

6 22,450.00        22,450.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 22,450.00     ร้ำนไอซ์

5

ร้ำนไอซ์

8 140.00            140.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ่ิมใจ 140.00          ร้ำนอ่ิมใจ

7 ร้ำนไอซ์ 8,550.00       8,550.00          8,550.00        เฉพำะเจำะจง

632.00          

5,140.00       หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

9 632.00            632.00          เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง

676.00          เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 676.00          

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

10 5,140.00          5,140.00        เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

12 4,507.00          4,507.00        เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 4,507.00       หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

11 676.00            

13 พัสดุอ่ืนๆ 10,027.00        10,027.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เรียนดี  10,027.00     บริษัท เรียนดี  



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

จ้ำงเหมำ ท ำไวนิล อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 18/2564

วันคริสต์มำส งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 35/2564

ทรำยละเอียด งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 13 มกรำคม  2564

งำนจ้ำงเหมำซ่อมแซกอัลโต้ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 19/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 13 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 36/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 16/2563

พัดลมติดผนัง งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 37/2564

คอมพิเตอร์ Router D - LINK งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 38/2564

หมึกถ่ำยเอกสำร FUJI งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 39/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 40/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 41/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 42/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 43/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 44/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

ร้ำนไอซ์

ร้ำนเอสพีมิวสิค

15

14 1,500.00          1,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 1,500.00       

16 2,400.00          2,400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพีมิวสิค 2,400.00       

3,654.00       3,654.00          3,654.00        เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

4,800.00       ร้ำนสยำมโทรทัศน์

17 273.00            273.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมโทรทัศน์ 273.00          

1,490.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)1,490.00       

ร้ำนสยำมโทรทัศน์

18 4,800.00          4,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมโทรทัศน์

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

20 5,000.00          5,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เค.โอ 5,000.00       บริษัท เอส.เค.โอ

19 1,490.00          

21 3,895.00          3,895.00        เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

22 97.00              97.00            เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 97.00           

12,450.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 12,450.00     

3,895.00       หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

24 2,212.00          2,212.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,212.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

23 12,450.00        

25 4,248.00          4,248.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 4,248.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

26 14,080.00        14,080.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 14,080.00     หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 45/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 46/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 47/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 48/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 49/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 50/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 51/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 52/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 53/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 54/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 55/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564
6,360.00          6,360.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 6,360.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,604.00          2,604.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,604.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

1,818.00          1,818.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 1,818.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,693.00          2,693.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,693.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3,164.00          3,164.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 3,164.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,762.00          2,762.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,762.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

27 2,300.00          2,300.00        เฉพำะเจำะจง

28 2,789.00          2,789.00        เฉพำะเจำะจง

30 2,740.00          2,740.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,783.00          2,783.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,300.00       

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,789.00       

2,783.00       

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

29

31 2,783.00          2,783.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,783.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,740.00       

32
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37



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 56/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 57/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 58/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 17/2564

LED TV65 samsung งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 18/2564

LED TV55 samsungsmart งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 19/2564

LED TV55 samsung TV งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 20/2564

LED TV65 samsung TV งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 59/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 60/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 61/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มกรำคม  2564
1,200.00          1,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)1,200.00       บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

2,750.00          2,750.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)2,750.00       บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

2,940.00          2,940.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)2,940.00       บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

45,980.00        45,980.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)45,980.00     บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

29,490.00        29,490.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)29,490.00     บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

37,780.00        37,780.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)37,780.00     บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

22,940.00        22,940.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)22,940.00     บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

12,097.00        12,097.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 12,097.00     หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,109.00          2,109.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,109.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

6,160.00          6,160.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 6,160.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 38
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 62/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 63/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 64/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 21/2564

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 22/2564

ส ำนักงำน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 มกรำคม  2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 65/2564

วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 มกรำคม  2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 66/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 28 มกรำคม  2564

จ้ำงเหมำ ท ำไวนิล อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 20/2564

อย.น้อย งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 28 มกรำคม  2564

355,382.00      

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

2,720.00          2,720.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 2,720.00       ร้ำนไอซ์

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 4,800.00          4,800.00        เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 4,800.00       

7,000.00          7,000.00        เฉพำะเจำะจง ห.เมิงฟำร์มมำซ์ 7,000.00       ห.เมิงฟำร์มมำซ์

5,010.00          5,010.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรยำกำรค้ำ 5,010.00       ร้ำนธีรยำกำรค้ำ

1,500.00          1,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนธีรยำกำรค้ำ 1,500.00       ร้ำนธีรยำกำรค้ำ

1,656.00          1,656.00        เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 1,656.00       หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

2,900.00          2,900.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)2,900.00       บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

1,140.00          1,140.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)1,140.00       บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)48
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แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 67/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 68/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2564

จ้ำงเหมำ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 21/2564

ท่ีเก็บจำน + ช้อนสแตนเลส งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2564

รำยงำนขอซ้ือคอมพิเตอร์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 69/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 70/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 71/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 72/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 73/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2564

จ้ำงเปล่ียน Cap ram อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 22/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 74/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 23/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 23/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 75/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2564

11

12

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์

รำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 13 3,750.00        3,750.00          3,750.00        เฉพำะเจำะจง

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

10

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

ร้ำนดุริยำภรณ์

56,900.00        56,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)56,900.00       

620.00            620.00           เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

27,940.00       

18,400.00       ร้ำนดุริยำภรณ์

เกรียงศักด์ิ (เหน่ง)

620.00           หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

958.00           เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 5 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

9 27,940.00        27,940.00      เฉพำะเจำะจง เกรียงศักด์ิ (เหน่ง)

18,400.00      เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอ็กซ์คอม

3

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

6 14,590.00        14,590.00      

958.00           958.00            

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไซเเอนท์เซ็นเตอร์ 14,590.00       ร้ำนไซเเอนท์เซ็นเตอร์ 

4 3,580.00          3,580.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอม 3,580.00        

35,000.00        35,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมะท่อไอเสีย

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

5,950.00        นิวห้ำงกีฬำมิวสิค

35,000.00       ร้ำนแมะท่อไอเสีย

2 รำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี 5,950.00          5,950.00        เฉพำะเจำะจง นิวห้ำงกีฬำมิวสิค

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 28 เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1 5,990.00          5,990.00        เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 5,990.00        

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 7 1,770.00          1,770.00            เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 1,770.00        

8 18,400.00        

จ้ำงซ่อมปรังปรุงรถยนต์ 1,700.00          1,700.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)1,700.00        



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 28 เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 76/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 24/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 77/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2564

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 78/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 79/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์   2563

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 80/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 81/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 82/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 83/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 84/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 85/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 86/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2564
หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

24

3,164.00        

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

25 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 200.00            200.00           เฉพำะเจำะจง 200.00           หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3,164.00          3,164.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 3,164.00        

3,164.00          3,164.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3,164.00          3,164.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3,164.00          3,164.00        เฉพำะเจำะจง 3,164.00        

3,164.00        หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

19 26,470.00       

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน21

22 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

23 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

15

18

12,046.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

26,470.00        26,470.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

20 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 12,046.00        12,046.00      เฉพำะเจำะจง

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

17 3,162.00        3,162.00          3,162.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 12,410.00        12,410.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 12,410.00       

71,000.00       ดุริยำภรณ์

16 2,230.00          2,230.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,230.00        หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

71,000.00        71,000.00      เฉพำะเจำะจง ดุริยำภรณ์

14 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 610.00            610.00           เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 610.00           



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 28 เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 87/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 88/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 กุมภำพันธ์   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 89/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 90/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 91/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 กุมภำพันธ์   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 92/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 25/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 26/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2564

392,527.00     

5,500.00        นิวห้ำงกีฬำมิวสิค

33 รำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี 5,600.00          5,600.00        เฉพำะเจำะจง SR Sound 5,600.00        SR Sound

32 รำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี 5,500.00          5,500.00        เฉพำะเจำะจง นิวห้ำงกีฬำมิวสิค

5,820.00        หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

31 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 14,400.00        14,400.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 14,400.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

30 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 5,820.00          5,820.00        เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

12,150.00       ร้ำนนำรำยณ์เทรด

29 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 22,425.00        22,425.00      เฉพำะเจำะจง หจก. โพทะเลค้ำเหล็ก 22,425.00       หจก. โพทะเลค้ำเหล็ก 

28 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 12,150.00        12,150.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำรำยณ์เทรด

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 1,200.00        หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

7,500.00          7,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทเรียนดี 7,500.00        บริษัทเรียนดี

26 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,200.00          1,200.00        เฉพำะเจำะจง

27 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอ่ืนๆ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 93/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 มีนำคม 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 94/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 24/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 25/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2564

จ้ำงท ำไวนิลรับสมัคร อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 26/2564

 นักเรียน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 4 มีนำคม 2564

จ้ำงท ำไวนิลปัจฉิม อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 27/2564

นักเรียน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 4 มีนำคม 2564

จ้ำงท ำไวนิลโครงกำร อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 28/2564

พัฒนำภำษำไทย งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 8 มีนำคม 2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 27/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 28/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 29/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 30/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 31/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 95/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12 มีนำคม 2564
ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

12 17,990.00      

13 7,889.00        7,889.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) 7,889.00         

66,195.00       

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) 17,990.00       17,990.00       ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)11

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

9 172,107.00     172,107.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)172,107.00      บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

10

เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

1,800.00        1,800.00         เฉพำะเจำะจง

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)66,195.00      66,195.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

700.00           700.00           

8 39,717.00      

รำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี

39,717.00       

นำยลัทธพล

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

39,717.00       

39,171.00       39,171.00      39,171.00       เฉพำะเจำะจง

7,200.00         

นำยลัทธพลเฉพำะเจำะจง

2 1,522.00        1,522.00         เฉพำะเจำะจง นำยลัทธพล 1,522.00         

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1 7,200.00        7,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 2,000.00         ร้ำนไอซ์

ร้ำนไอซ์

3

4

5

700.00           นำยลัทธพลจ้ำงเหมำติดต้ังไมค์

จ้ำงท ำไวนิลประชุมผู้ปกครอง 2,000.00        2,000.00         

1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 1,800.00         

ร้ำนไอซ์ 1,800.00         

ร้ำนไอซ์

7 1,050.00        1,050.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 1,050.00         ร้ำนไอซ์

6 1,800.00        
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 96/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 15 มีนำคม 2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 97/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 มีนำคม 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 98/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 มีนำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 99/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 มีนำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 100/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 32/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 มีนำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 101/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 มีนำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 102/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 มีนำคม   2564

จ้ำงติดต้ังกระจก อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 29/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2564

จ้ำงท ำไวนิลโครงกำร อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 30/2564

คุณธรรม งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 มีนำคม 2564

จ้ำงเปล่ียนยำงรถยนต์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 31/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มีนำคม 2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน17 2,400.00        2,400.00         

16 1,200.00        1,200.00         รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) 2,400.00         ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

18 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 24,000.00      24,000.00       เฉพำะเจำะจง วำย&ซี วำย&ซี

19 17,990.00      17,990.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) 17,990.00       ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,100.00        1,100.00         เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

24,000.00       

1,100.00         หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

21 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,280.00        1,280.00         เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 1,280.00         หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่) 

20

ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) 1,200.00         เฉพำะเจำะจง

2,880.00         ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก

15 5,940.00        5,940.00         เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็กรำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

5,940.00         หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

14 2,880.00        2,880.00         เฉพำะเจำะจง

17,250.00       ร้ำนไอซ์

22 4,240.00        4,240.00         เฉพำะเจำะจง ดีดีกำรพิมพ์ 4,240.00         

13,200.00       ร้ำนพ.กำรช่ำง13,200.00       13,200.00      

ดีดีกำรพิมพ์

23 17,250.00      17,250.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์

24 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพ.กำรช่ำง
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 103/2564 

วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 104/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 มีนำคม   2564

จ้ำงเหมำรถไปสอบ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 32/2564

โอเนต งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม 2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 105/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 106/2564 

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 107/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 108/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 109/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 110/25644

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 111/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

23,170.00       เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)4,545.00         

3,660.00         3,660.00         

8,500.00        8,500.00         เฉพำะเจำะจง เม้งฟำร์มำซี

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

8,500.00         

RICOH 23,170.00       

5,770.00         

23,170.00      

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

เม้งฟำร์มำซี

26 5,770.00        5,770.00         เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

RICOH

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

25

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

28

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

31 1,160.00        1,160.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)1,160.00         

49,270.00      49,270.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)49,270.00       

เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

19,190.00      

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

32 19,190.00       

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)49,950.00       49,950.00      

29 4,545.00        4,545.00         

30 3,660.00        

19,190.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

34 49,950.00       

33

เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

นำยเดช บัวทอง27 9,840.00        9,840.00         เฉพำะเจำะจง นำยเดช บัวทอง 9,840.00         



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 112/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 113/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มีนำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 114/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 30 มีนำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 115/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 30 มีนำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 116/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 30 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 117/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 30 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 33/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 31 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 34/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 31 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 35/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 31 มีนำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 36/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 31 มีนำคม   2564

35 7,080.00        7,080.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)7,080.00         บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

37 253.00           253.00           เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     253.00           หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

36

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)315.00           

12,338.00       

39 3,901.00        3,901.00         เฉพำะเจำะจง

315.00           

38 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 12,338.00      12,338.00       

เฉพำะเจำะจง315.00           

เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

เฉพำะเจำะจง RICOH

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

4,340.00        4,340.00         

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

RICOH

3,901.00         

4,340.00         หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

41 4,940.00        4,940.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

40

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

42 6,570.00        6,570.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) 6,570.00         ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

4,940.00         ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

18,990.00       ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

43 10,950.00      10,950.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) 10,950.00       ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)

44 18,990.00      18,990.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  มีนำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 37/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 31 มีนำคม   2564

719,813.00     

ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่)45 24,460.00      24,460.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กซ์คอมพิวเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ่) 24,460.00       



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 118/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 1 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 119/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 1 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 120/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 1 เมษำยน   2564

รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 121/2564

ลงวันท่ี 1 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 122/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 1 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือท่ี 123/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 1 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 38/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 1 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 124/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 1 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 39/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 40/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 41/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 5 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 42/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 5 เมษำยน   2564

ระบุส ำนักพิมพ์

11 รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ดนตรี 1,010.00          1,010.00      เฉพำะเจำะจง

9

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

8 รำยงำนขอซ้ือวัสดุอ่ืนๆ

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 12,000.00  หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

รำยงำนขอซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

5,000.00          

900.00        900.00            

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 1,010.00    หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3,000.00          3,000.00      เฉพำะเจำะจง 3,000.00    

3,000.00          3,000.00      เฉพำะเจำะจง

12 12,000.00        12,000.00    เฉพำะเจำะจง

10 รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

26,997.00    

5,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 5,000.00    

2,208.00          2,208.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,208.00    

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

7 หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 3,000.00    

2,779.00    หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

6 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกีฬำ 26,997.00        

120.00            

เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 26,997.00  หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

5 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,779.00          2,779.00      เฉพำะเจำะจง

2,840.00    

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

4 3,776.00       3,776.00   เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 3,776.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 900.00      หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี เฉพำะเจำะจง

2 2,840.00          2,840.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 120.00      120.00        

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 30 เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 30 เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 43/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 5 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 44/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 125/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 5 เมษำยน   2564

รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 126/2564

ลงวันท่ี 7 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 127/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 128/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 129/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 130/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 131/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 132/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 เมษำยน   2564

15

13 รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 2,200.00          2,200.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,200.00    หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

14 รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 4,500.00          4,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 4,500.00    หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

448.00      หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,380.00          7,380.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 7,380.00    

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 13,600.00  หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

16 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 448.00            448.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,313.00    หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

18 หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

ระบุส ำนักพิมพ์

17 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13,600.00        13,600.00    เฉพำะเจำะจง

19 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,313.00          2,313.00      เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

3,048.00    รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,048.00          3,048.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3,180.00    หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

20 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 48,335.00        48,335.00    เฉพำะเจำะจง หจก. โพทะเลค้ำเหล็ก 48,335.00  หจก. โพทะเลค้ำเหล็ก 

21 3,180.00          3,180.00      เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

22 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 920.00            920.00        เฉพำะเจำะจง หจก. โพทะเลค้ำเหล็ก 

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

920.00      หจก. โพทะเลค้ำเหล็ก 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 30 เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 33/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 133/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 134/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 28 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 34/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 28 เมษำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 35/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 28 เมษำยน   2564

235,780.00   

จ้ำงท ำบอร์ดวิชำกำร 64,800.00        64,800.00    

24 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 5,250.00          5,250.00      เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

27 10,916.00        10,916.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีดีกำรพิมพ์ 10,916.00  

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนดีดีกำรพิมพ์จ้ำงท ำบอร์ดโรงเรียนติดกระจก

5,250.00    หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

5,000.00    

เฉพำะเจำะจง นำยศรุต กัลยณวัตร 64,800.00  นำยศรุต กัลยณวัตร23

25 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 260.00            260.00        

ร้ำนไอซ์

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     260.00      หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

26 จ้ำงท ำไวนิลรำยช่ือนักเรียน 5,000.00          5,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 135/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 136/256

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 137/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 138/25643

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 139/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 140/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 141/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม   2564

จ้ำงเหมำท ำโฟมบอร์ด อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 36/2564 

รร.สถำนศึกษำปลอดภัย งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 พฤษภำคม   2564

จ้ำงเหมำ ปรับปรุงน้ ำบำดำล อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 37/2565

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 พฤษภำคม   2565

รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรศึกษำ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 142/2564 

หนังสือกำรเรียน 2564 งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 พฤษภำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 143/2565

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 พฤษภำคม   2565

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 144/2566

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 พฤษภำคม   2566

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 20,370.00     ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็กเฉพำะเจำะจง20,370.00     20,370.00        

ร้ำนไอซ์4,500.00       ร้ำนไอซ์

11 2,000.00          2,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,000.00       รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

เฉพำะเจำะจง4,500.00       4,500.00          

32,000.00     นำยทวี   เนียมใจดี            เฉพำะเจำะจง32,000.00     32,000.00        

5,700.00       

9

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพ่ือนนักเรียนบุ๊คเซนเตอร์                    1,176,076.00     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพ่ือนนักเรียนบุ๊คเซนเตอร์                    คัดเลือก1,176,076.00     1,176,076.00        

นำยทวี   เนียมใจดี            

10

6

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

8

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

12 รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 5,700.00          5,700.00       เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

7 3,600.00          3,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     3,600.00       

1,496.00          1,496.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

1,496.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

4 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,605.00          1,605.00       เฉพำะเจำะจง

5 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

10,000.00     หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3 1,270.00          1,270.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

1,605.00       

3,250.00       เฉพำะเจำะจง

1,270.00       รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

ร้ำน J.P. คอม

2 10,000.00        10,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

ร้ำน J.P. คอม 3,250.00       รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุสนำม

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1 3,250.00          



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 145/2567

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม   2567

จ้ำงเหมำท ำตรำวัสดุส ำนักงำน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 38/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 45/2564

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 46/2565

คอมพิวเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม   2565

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 146/2567

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 พฤษภำคม   2567

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 147/2568

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 พฤษภำคม   2568

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 148/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 พฤษภำคม   2564

1,300,566.00    

รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

19 14,801.00        14,801.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก 14,801.00     

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

16 15,750.00        

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก

18 1,740.00          1,740.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)1,740.00       

17 728.00            728.00         เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 728.00         รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน

15,750.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)15,750.00     

160.00         ร้ำนอ่ิมใจ

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

15 4,190.00          4,190.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)4,190.00       

14 160.00            160.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ่ิมใจ

13 รำยงำนขอซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,330.00          1,330.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 1,330.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จ้ำงเหมำ ซ่อมเคร่ืองดนตรี อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 39/2564 

ซ่อมทรัมเปท งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 149/2564 

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 4 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 150/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 8 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 151/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 10 มิถุนำยน   2564

จ้ำงเหมำ ท ำไวนิลเฉลิม อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 40/2564 

พระชนพรรษำ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 152/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 153/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 มิถุนำยน   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 47/2564

เคร่ืองปร้ินเตอร์ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 มิถุนำยน   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 154/2564 

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำงท่ี 41/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 155/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 156/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 157/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 มิถุนำยน   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 318.00            หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     13 318.00            318.00            เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

ร้ำนบำงมูลนำกทีวี

12 3,812.00         3,812.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก 3,812.00          ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก

11 850.00            850.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงมูลนำกทีวี 850.00            รำยงำนขอซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ

6,680.00          หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

10 จ้ำงเหมำ ตัดผ้ำคลุมโต๊ะ 7,000.00         7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวประไพ จู๊ดพ่วง 7,000.00          นำงสำวประไพ จู๊ดพ่วง

9 6,680.00         6,680.00         เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

490.00            490.00            490.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่) บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

8 5,250.00         5,250.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)5,250.00          บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

7 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรศึกษำ

1,800.00          ร้ำนไอซ์

6 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,239.00         3,239.00         เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     3,239.00          หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

5 1,800.00         1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

4 รำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี 1,175.00         1,175.00         เฉพำะเจำะจง นิวห้ำงกีฬำมิวสิค        1,175.00          นิวห้ำงกีฬำมิวสิค        

3 654.00            654.00            เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     654.00            

1,700.00          นิวห้ำงกีฬำมิวสิค        

2 5,390.00         5,390.00         เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 5,390.00          หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี   30   เดือน   มิถุนำยน   พ.ศ.  2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1 1,700.00         1,700.00         เฉพำะเจำะจง นิวห้ำงกีฬำมิวสิค        



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี   30   เดือน   มิถุนำยน   พ.ศ.  2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 158/2565

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน   2565

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำงท่ี 42/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน   2565

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 159/2565

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน   2565

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 160/2565

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 22 มิถุนำยน   2565

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำงท่ี 43/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 มิถุนำยน   2565

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 161/2564 

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 162/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 มิถุนำยน   2564

99,994.00      

5,390.00          หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     20 1,691.00         1,691.00         เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     1,691.00          

19 5,390.00         5,390.00         เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

260.00            รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 260.00            260.00            เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

18 จ้ำงเหมำ ป้ำยไวนิลวันสุนทรภู่ 2,500.00         2,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 2,500.00          ร้ำนไอซ์

17 หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

26,350.00        ร้ำนเกรียงศักด์ิ(เหน่ง)แอร์เซอร์วิส

16 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 20,879.00       20,879.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     20,879.00        หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

15 จ้ำงเหมำ ซ่อมแซมไดโวล 26,350.00       26,350.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกรียงศักด์ิ(เหน่ง)แอร์เซอร์วิส

14 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,566.00         4,566.00         เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     4,566.00          หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 44/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 163/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 164/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 กรกฎำคม   2564

จ้ำงเหมำ ป้ำยไวนิลพระบรม อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 45/2564 

ฉำยำลักษณ์ ร.10 งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 48/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 49/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 165/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 12 กรกฎำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 166/2564 

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 167/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 168/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 169/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 46/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 170/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ไฟฟ้ำและวิทยุ

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

13

8

7

ร้ำนนิวห้ำงกีฬำรำยงำนขอซ้ือวัสดุดนตรี ร้ำนนิวห้ำงกีฬำ 2,100.00      

ร้ำนนิวห้ำงกีฬำ

11 9,100.00          

2,100.00          2,100.00       เฉพำะเจำะจง

12 3,000.00          3,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวห้ำงกีฬำ 3,000.00      จ้ำงเหมำ ซ่อมเคร่ืองดนตรี

9,100.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 9,100.00      

1,377.00      หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

1,260.00      หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

10 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,260.00          1,260.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

9 1,377.00          1,377.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

5,895.00         5,895.00          5,895.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมโทรทัศน์ ร้ำนสยำมโทรทัศน์

4,420.00          4,420.00       เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 4,420.00      หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

รำยงำนขอซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ

ร้ำนสยำมโทรทัศน์

6 รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ไฟฟ้ำและวิทยุ 1,200.00          1,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมโทรทัศน์ 1,200.00      ร้ำนสยำมโทรทัศน์

5

7,500.00      

3

7,100.00          7,100.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมโทรทัศน์ 7,100.00      

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,870.00      

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

4 340.00            340.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 340.00        ร้ำนไอซ์

เฉพำะเจำะจง

2 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 8,300.00          8,300.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1 7,500.00          จ้ำงเหมำติดต้ังประตูบำนสวิง ร้ำนดีดี กำรพิมพ์

1,870.00          1,870.00       

7,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีดี กำรพิมพ์

8,300.00      

หจก. จิรำวุฒิค้ำวัสดุ (ส ำนักงำนใหญ่)     



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 171/2564 

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี50/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 172/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี51/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 47/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 173/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 48/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 49/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 กรกฎำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 50/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 29 กรกฎำคม   2564

155,972.00     

17 รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ส ำนักงำน

19 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ดนตรี

จ้ำงเหมำไวนิลโควิท

นิวห้ำงกีฬำมิวสิค

ร้ำนไอซ์22 1,540.00          1,540.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 1,540.00      

3,100.00          3,100.00       เฉพำะเจำะจง นิวห้ำงกีฬำมิวสิค 3,100.00      

11,400.00    11,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงมูลนำกกำรค้ำเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนบำงมูลนำกกำรค้ำเฟอร์นิเจอร์

18 จ้ำงเหมำ เดินสำยไฟ 4,000.00          4,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยลัทธพล  สำยแวว 4,000.00      นำยลัทธพล  สำยแวว

11,400.00        

ร้ำนบำงมูลนำกกำรค้ำเฟอร์นิเจอร์

16 15,250.00        15,250.00     เฉพำะเจำะจง นำงย้วย น้อยดี 15,250.00    นำงย้วย น้อยดี

15 รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ส ำนักงำน

14 5,300.00          5,300.00       เฉพำะเจำะจง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ งำนบ้ำน

47,620.00        47,620.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำงมูลนำกกำรค้ำเฟอร์นิเจอร์ 47,620.00    

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 5,300.00      หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

20 จ้ำงเหมำ ซ่อมอัลโต้แซคโซโฟน 7,500.00          7,500.00       เฉพำะเจำะจง นิวห้ำงกีฬำมิวสิค 7,500.00      นิวห้ำงกีฬำมิวสิค

21 จ้ำงเหมำท ำซีทรูติดกระจก 6,800.00          6,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 6,800.00      ร้ำนไอซ์



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 174/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 174/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 176/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 5 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 177/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 5 สิงหำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 178/2564 

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 6 สิงหำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 52/2564

Canon EF-S18-135mm งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 สิงหำคม   2565

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 53/2564

Canon EOS 90D Body งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 สิงหำคม   2565

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 179/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 11 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 180/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 13 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 181/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 13 สิงหำคม   2564

จ้ำงเหมำท ำไวนิล อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 51/2564 

พระบรมฉำยำลักษณ์ วันแม่ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 13 สิงหำคม   2564

จ้ำงเหมำซ่อมแซม อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 52/2564 

ชุดมอเตอร์ป้ัมน้ ำ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 13 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 182/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 13 สิงหำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

ร้ำนไอซ์ 340.00         

13

340.00         

38,278.00    เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 38,278.00     38,278.00     

ร้ำนไอรินทร์ 

ร้ำนไอซ์

12 35,050.00     35,050.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกรียงศักด์ิ (เหน่ง)  แอร์เซอร์วิส  35,050.00     ร้ำนเกรียงศักด์ิ (เหน่ง)  แอร์เซอร์วิส  

ร้ำนไอรินทร์ 10 11,000.00     11,000.00    

35,490.00     

เฉพำะเจำะจง

11 340.00        เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเกษมอะไหล่ยนต์   รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง9 20,000.00     20,000.00    ร้ำนเกษมอะไหล่ยนต์   เฉพำะเจำะจง

11,000.00     

บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ำกัด 

8 9,000.00      9,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 9,000.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

7

15,490.00     

35,490.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ำกัด 

20,000.00     

35,490.00     

5,410.00      5,410.00      เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

15,490.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ำกัด 

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

6

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

4 1,210.00      1,210.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จ ำกัด 

5

1,210.00       บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

15,490.00     

2 4,000.00      4,000.00      เฉพำะเจำะจง

1,390.00       3

5,410.00       

1,390.00      

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

1,390.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

221.00         หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 221.00         

4,000.00       

221.00        เฉพำะเจำะจง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 183/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 16 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 184/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 185/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 186/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 187/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 17 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 188/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 189/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 190/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 สิงหำคม   2564

จ้ำงเหมำ โฟมบอร์ดกิจกรรม อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 53/2564 

รักษ์ภำษำ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 18 สิงหำคม   2564

จ้ำงเหมำ โฟมบอร์ดหลักกำรเขียน อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 54/2564 

รำยงำนเชิงวิชำกำร งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 191/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 สิงหำคม   2564

จ้ำงเหมำ โฟมบอร์ดฉำกละคร อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 55/2564 

วรรณคดี งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 19 สิงหำคม   2564

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก

ร้ำนไอซ์25 3,000.00      3,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 3,000.00       

23 3,000.00      3,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ ร้ำนไอซ์

เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์

12,305.00     

3,000.00       

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

4,192.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3,000.00       ร้ำนไอซ์22 3,000.00      3,000.00      

20 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน 12,305.00     12,305.00    เฉพำะเจำะจง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

18

14

3,800.00       

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน17

15

6,660.00      

2,635.00       

6,660.00      เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

6,790.00       

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

3,800.00      3,800.00      เฉพำะเจำะจง

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

6,660.00       

8,805.00       

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

8,805.00      8,805.00      19

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

2,635.00      2,635.00      เฉพำะเจำะจง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

เฉพำะเจำะจง

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 6,210.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

6,210.00      6,210.00      

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก 855.00         รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 855.00         855.00        เฉพำะเจำะจง

21 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน 4,192.00      4,192.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

24

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 16 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน 6,790.00      6,790.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

จ้ำงเหมำ โฟมบอร์ดกิจกรรม อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 56/2564 

วันภำษำไทย งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 สิงหำคม   2564

จ้ำงเหมำ โฟมบอร์ดโวหำร อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 57/2564 

กำรเขียน ต่ำงๆ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 สิงหำคม   2564

จ้ำงเหมำ โฟมบอร์ดวันภำษำไทย อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 58/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 20 สิงหำคม   2564

จ้ำงเหมำไวนิลกำรแข่งขันร้องเพลง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 59/2564 

ภำษำอังกฤษ งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 192/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 193/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 194/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 23 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 195/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 24 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 196/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 25 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 197/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 26 สิงหำคม   2564
6,200.00      หจก.เพ่ือนนักเรียนบุ๊คเซนเตอร์ 6,200.00       หจก.เพ่ือนนักเรียนบุ๊คเซนเตอร์

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

ร้ำนไอซ์ 2,500.00       ร้ำนไอซ์

27 3,000.00      

35 รำยงำนขอซ้ือกำรศึกษำ 6,200.00      เฉพำะเจำะจง

3,000.00       

26 3,000.00      3,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์

ร้ำนไอซ์

3,000.00       ร้ำนไอซ์

ร้ำนไอซ์

32 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 45,600.00     45,600.00    เฉพำะเจำะจง

28 2,500.00      2,500.00      เฉพำะเจำะจง

3,000.00      เฉพำะเจำะจง

2,500.00      2,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 2,500.00       ร้ำนไอซ์

30 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน 8,880.00      8,880.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 8,880.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

29

31 รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน 1,745.00      1,745.00      เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 1,745.00       หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

45,600.00     หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

33 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 12,991.00     12,991.00    เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 12,991.00     หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

821.00         หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 34 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 821.00         821.00        เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี 31 เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 198/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 26 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 199/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 26 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 200/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 26 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ ท่ี 54/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 60/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 27 สิงหำคม   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 201/2564

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 31 สิงหำคม   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 202/2564

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 31 สิงหำคม   2564

423,355.00      

หจก.เพ่ือนนักเรียนบุ๊คเซนเตอร์

ร้ำนสยำมโทรทัศน์

รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,380.00      

หจก.เพ่ือนนักเรียนบุ๊คเซนเตอร์36 รำยงำนขอซ้ือกำรศึกษำ 45,960.00     45,960.00    เฉพำะเจำะจง 45,960.00     

ร้ำนสยำมโทรทัศน์

37 รำยงำนขอซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,280.00      1,280.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก 1,280.00       ร้ำนโพทะเลค้ำเหล็ก

38 3,380.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมโทรทัศน์ 3,380.00       

ร้ำนสยำมโทรทัศน์

40 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพืมพ์ 3,250.00      3,250.00      เฉพำะเจำะจง

39

41 3,410.00      3,410.00      เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

รำยงำนขอซ้ือครุภัณฑ์ 16,640.00     16,640.00    เฉพำะเจำะจง

3,410.00       หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

ร้ำนคอมแอนด์ปร้ิน 3,250.00       ร้ำนคอมแอนด์ปร้ิน

16,640.00     

24,067.00     ร้ำนเจ๊หร่ังชุดเช่ำ42 รำยงำนขอซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 24,067.00     24,067.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊หร่ังชุดเช่ำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 203/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 กันยำยน   2564

2+9:32J89:39:26 รำยงำนขอจ้ำง ท่ี 61/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 2 กันยำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 204/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 3 กันยำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 205/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 7 กันยำยน   2564

อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 206/2564 

งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 8 กันยำยน   2564

รำยงำนขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง อยู่ในวงเงิน รำยงำนขอซ้ือ ท่ี 207/2564 

และหล่อล่ืน งบประมำณท่ีซ้ือ ลงวันท่ี 8 กันยำยน   2564

110,880.00    

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน3 1,280.00         1,280.00         1,280.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

2 จ้ำงเหมำ ท ำโฟมบอร์ด

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

4 57,780.00       57,780.00      เฉพำะเจำะจง บริษัทริโซ่(ประเทศไทย)จ ำกัด 57,780.00       บริษัทริโซ่(ประเทศไทย)จ ำกัดรำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน

2,380.00         2,380.00       เฉพำะเจำะจง หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 2,380.00         

ร้ำนไอซ์

บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

15,600.00       15,600.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอซ์ 15,600.00       

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน  2564

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

วันท่ี   30   เดือน   กันยำยน   พ.ศ.  2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

1

32,260.00       บริษัท แอดไวซ์ บำงมูลนำก จ ำกัด(ส ำนักงำนใหญ่)

หจก. บีบี บุ๊ค แอนด์ สเตช่ันเนอร่ี 

รำยงำนขอซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน 32,260.00       

หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม

5

6 1,580.00      1,580.00       เฉพำะเจำะจง หจก. โพธิธรรม ปิโตรเลียม 1,580.00         

32,260.00      เฉพำะเจำะจง



 


