
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

หน่วยงานโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บํารุง  

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จาง 
ผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 510 เฉพาะเจาะจง รานสมประสงค 510 ราคาตามทองตลาด 14/10/2564 

2. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   3,750   เฉพาะเจาะจง บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด 

3,750   ราคาตามทองตลาด 29/10/2564 

3. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น   

3,000   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรุจสลิล 

ปโตรเลียม 

3,000   ราคาตามทองตลาด 29/10/64 

4. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุกอสราง 2,958.55   เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอส โปรเกรส 

อินเตอรเทรด จํากัด   

2,958.55   ราคาตามทองตลาด 07/10/2564 

5. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุวัสดุกอสราง 2,089 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร 

จํากัด 

2,089 ราคาตามทองตลาด 28/10/2564 

6.. รายงานขอความ เห็ นชอบจัด ซ้ื อวัส ดุ วัส ดุ

ยานพาหนะและขนสง  

1,880 เฉพาะเจาะจง วิทยา การชาง 1,880 ราคาตามทองตลาด 28/10/2564 

        

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564 

หน่วยงานโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บํารุง  

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จาง 
ผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   4,150   เฉพาะเจาะจง ส. ทับทิมการคา 4,150   ราคาตามทองตลาด 18/11/2564 

2. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุกอสราง 1,377.09   เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอส โปรเกรส อินเตอร

เทรด จํากัด   
1,377.09   ราคาตามทองตลาด 4/11/2564 

3. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น   

2,300   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรุจสลิล 

ปโตรเลียม 

2,300   ราคาตามทองตลาด 30/11/2564 

4. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือครุภัณฑงานบาน

งานครัว 

 

8,290 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 8,290 ราคาตามทองตลาด 6/11/2564 

5. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือสารกรองน้ําดื่ม 

คารบอน เรซิ่น 

5,600   เฉพาะเจาะจง รานธนวรรธน กรีนเทค   5,600   ราคาตามทองตลาด 22/11/2564 

        

        

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2564 

หน่วยงานโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บํารุง  

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จาง 
ผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงานและ

ของรางวัล 

1,947   เฉพาะเจาะจง ราน เมืองปราจีน , สุวันพร ผา

เมตร 
1,947   ราคาตามทองตลาด 18/12/64 

2. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 190 เฉพาะเจาะจง บริษัท 304 คอมพิวเตอร จํากัด 190 ราคาตามทองตลาด 8/12/2564 

3. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่ 

800   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรุจสลลิ 

ปโตรเลียม   
800   ราคาตามทองตลาด 16/12/2564 

4. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ

และขนสง 

 

2,050   เฉพาะเจาะจง นิยมรุงเรืองเจริญทรัพย 2,050   ราคาตามทองตลาด 16/12/2564 

5. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 770   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด 770   ราคาตามทองตลาด 9/12/2564 

6 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุกอสราง 6,361.15   เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอส โปรเกรส อินเตอร

เทรด จํากัด   
6,361.15   ราคาตามทองตลาด 17/12/2564 

7 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุกอสราง 1,700   เฉพาะเจาะจง วิทยา การชาง 1,700   ราคาตามทองตลาด 23/12/2564 

8 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น   

1,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครเศรษฐ ปโตรเลียม 

จํากัด 

1,000   ราคาตามทองตลาด 29/12/2564 

9 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  

 

1,100 เฉพาะเจาะจง รานสมประสงค 1,100 ราคาตามทองตลาด 29/12/2564 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2565 

หน่วยงานโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บํารุง  

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จาง 
ผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือชุดตรวจคัดกรอง

โควิด 

19,410 เฉพาะเจาะจง รวมยา 304 19,410 ราคาตามทองตลาด 5/01/2565 

2. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,201 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาฟ สเตช่ันเนอรี่ จํากัด 1,201 ราคาตามทองตลาด 10/01/2565 

3. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือปายไวนิล 1,200 เฉพาะเจาะจง ส. ทับทิม การคา 1,200 ราคาตามทองตลาด 17/01/2565 

4. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือเวชภัณฑยา  2,015 เฉพาะเจาะจง รวมยา 304 2,015 ราคาตามทองตลาด 6/01/2565 

5. รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุกอสราง  

 

4,545.36   เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอส โปรเกรส อินเตอร

เทรด จํากัด   
4,545.36   ราคาตามทองตลาด 05/01/2565 

6 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุงานบานงาน

ครัว 

3,920 เฉพาะเจาะจง เอ็นที คลีนน่ิง 3,920 ราคาตามทองตลาด 06/01/2565 

7 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุงานบานงาน

ครัว 

3,840 เฉพาะเจาะจง ไมกวาดครูตอย 3,840 ราคาตามทองตลาด 12/01/2565 

8 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น   

1,100 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรุจสลลิ 

ปโตรเลียม   
1,100 ราคาตามทองตลาด 27/01/2565 

9 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุกอสราง  3,112.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอส โปรเกรส อินเตอร

เทรด จํากัด   

3,112.63 ราคาตามทองตลาด 20/01/2565 

10 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 960 เฉพาะเจาะจง โชคปรีชา 960 ราคาตามทองตลาด 27/01/2565 

 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ์  2565 

หน่วยงานโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บํารุง  

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จาง 
ผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุการศึกษา 5,850 เฉพาะเจาะจง รานสมประสงค 5,850 ราคาตามทองตลาด 18/02/2565 

2 รายงานขอความเห็นชอบจัดจางเหมารถรับสง

นักเรียน  

1,500   เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร โมกขะศักดิ์   1,500   ราคาตามทองตลาด 11/02/2565 

3 รายงานขอความเห็นชอบจัดจางเหมารถรับสงนัก

สง  

3,000   เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร โมกขะศักดิ์   3,000   ราคาตามทองตลาด 23/02/2565 

4 รายงานขอความเห็นชอบขอจางเหมาปรับปรงุ

ซอมแซมอาคารชั่วคราว หลังท่ี 2 

181,000   เฉพาะเจาะจง นายสํารวย ศรีตระเวร   181,000   ราคาตามทองตลาด 25/02/2565 

        

        

        

        

        

 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจําเดือน มีนาคม  2565 
หน่วยงานโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บํารุง  

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จาง 
ผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   12,198 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 12,198 ราคาตามทองตลาด 07/03/2565 

2 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   7,576 เฉพาะเจาะจง ราน วันไทยเทค (Onethaitech)   7,576 ราคาตามทองตลาด 07/03/2565 

3 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น   

100 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรุจสลลิ 

ปโตรเลียม 
100 ราคาตามทองตลาด 10/03/2565 

4 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ

และขนสง 

2,300   เฉพาะเจาะจง แม็กซยางยนต 2,300   ราคาตามทองตลาด 10/03/2565 

5 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุการกีฬา 15,000   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเอฟบีทีสปอรต 

2000 สํานักงานใหญ 
15,000   ราคาตามทองตลาด 16/03/2565 

6 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุกอสราง  

 

1,225.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอส โปรเกรส อินเตอร

เทรด จํากัด   
1,225.15 ราคาตามทองตลาด 16/03/2565 

7 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ

และขนสง  

4,066 เฉพาะเจาะจง แกวโยธินยนต 4,066 ราคาตามทองตลาด 16/03/2565 

8 ราย งานขอความ เห็ น ช อบ จั ด ซ้ื อ ค รุ ภั ณ ฑ

คอมพิวเตอร   

59,270 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮวดพานิช เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด 
59,270 ราคาตามทองตลาด 29/03/2565 

9 ราย งานขอความ เห็ น ช อบ จั ด ซ้ื อ ค รุ ภั ณ ฑ

คอมพิวเตอร   

127,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท 304 คอมพิวเตอร จํากัด 127,200 ราคาตามทองตลาด 29/03/2565 



 
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจําเดือน มีนาคม  2565 
หน่วยงานโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บํารุง  

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 

วงเงิน

งบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซ้ือ/จาง 
ผูเสนอราคา 

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

10 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   12,198 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ (ประเทศไทย) จํากัด 12,198 ราคาตามทองตลาด 07/03/2565 

2 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   7,576 เฉพาะเจาะจง ราน วันไทยเทค (Onethaitech)   7,576 ราคาตามทองตลาด 07/03/2565 

3 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและ

หลอลื่น   

100 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สรุจสลลิ 

ปโตรเลียม 
100 ราคาตามทองตลาด 10/03/2565 

4 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ

และขนสง 

2,300   เฉพาะเจาะจง แม็กซยางยนต 2,300   ราคาตามทองตลาด 10/03/2565 

5 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุการกีฬา 15,000   เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดเอฟบีทีสปอรต 

2000 สํานักงานใหญ 
15,000   ราคาตามทองตลาด 16/03/2565 

6 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุกอสราง  

 

1,225.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพีเอส โปรเกรส อินเตอร

เทรด จํากัด   
1,225.15 ราคาตามทองตลาด 16/03/2565 

7 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ

และขนสง  

4,066 เฉพาะเจาะจง แกวโยธินยนต 4,066 ราคาตามทองตลาด 16/03/2565 

8 ราย งานขอความ เห็ น ช อบ จั ด ซ้ื อ ค รุ ภั ณ ฑ

คอมพิวเตอร   

59,270 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮวดพานิช เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด 
59,270 ราคาตามทองตลาด 29/03/2565 

9 ราย งานขอความ เห็ น ช อบ จั ด ซ้ื อ ค รุ ภั ณ ฑ

คอมพิวเตอร   

127,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท 304 คอมพิวเตอร จํากัด 127,200 ราคาตามทองตลาด 29/03/2565 



 


