
                                                                                                                                                                                                                                                                        

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
โรงเรียนหนองแหนวิทยา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 
ล าดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา 

1 ชุดกีฬา ,ถุงมือขว้างค้อน 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง สกรีนแลนด ์ 4,500 ราคาต่ าสุด 29 ต.ค.61 
2 กล่องจัดเก็บอุปกรณ์ในการเรียนการสอน

ศิลปะ 
562 562 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จ ากัด

(มหาชน) 
562 ราคาต่ าสุด 10 ต.ค.61 

3 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ
ปอเรชั่น จ ากัด 

1,000 ราคาต่ าสุด 4 ต.ค.61 

4 น้ ามันตัดหญ้า 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  รุ่งพิทักษ์ 
ปิโตรเลียม 

1,000 ราคาต่ าสุด 10 ต.ค.61 

5 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 200 200 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ
ปอเรชั่น จ ากัด 

200 ราคาต่ าสุด 16 ต.ค.61 

6 น้ ามันตัดหญ้า 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  รุ่งพิทักษ์ 
ปิโตรเลียม 

1,000 ราคาต่ าสุด 26 ต.ค.61 

7 วัสดุจัดท าเล่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,242 4,242 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) 
จ ากัด 

4,242 ราคาต่ าสุด 5 ต.ค.61 

8 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ
ปอเรชั่น จ ากัด 

1,000 ราคาต่ าสุด 31 ต.ค.61 

9 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 1,630.59 1,630.59 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอส.พี. วัสดภุัณฑ์
(1993) 

1,630.59 ราคาต่ าสุด 22 ต.ค.61 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

แบบ สขร.1 

10 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 200 200 เฉพาะเจาะจง RC 8 RIEW 200 ราคาต่ าสุด 22 ต.ค.61 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
โรงเรียนหนองแหนวิทยา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 
ล าดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา 

1 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 650 650 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ
ปอเรชั่น จ ากัด 

650 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 

2 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 350 350 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ
ปอเรชั่น จ ากัด 

350 ราคาต่ าสุด 2 พ.ย.61 

3 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ
ปอเรชั่น จ ากัด 

500 ราคาต่ าสุด 5 พ.ย.61 

4 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค พี เอ็น วัสดุภัณฑ์   1,850 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 
5 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 3,350 3,350 เฉพาะเจาะจง ร้านโอบกิจ   3,350 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 
6 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ

ปอเรชั่น จ ากัด 
1,000 ราคาต่ าสุด 12 พ.ย.61 

7 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ
ปอเรชั่น จ ากัด 

1,000 ราคาต่ าสุด 15 พ.ย.61 

8 ไม้กวาด 1,140 1,140 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เอส.พี. วัสดุภณัฑ ์ 1,140 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 
9 วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดพิธีการลูกเสือ 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทรส์ุวรรณ์ศึกษา

ภัณฑ ์
1,350 ราคาต่ าสุด 12 พ.ย.61 

10 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 594 594 เฉพาะเจาะจง ใบรับรองแทนใบเสร็จ 594 ราคาต่ าสุด 5 พ.ย.61 
11 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 315 315 เฉพาะเจาะจง เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  ซิสเทม 315 ราคาต่ าสุด 5 พ.ย.61 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

แบบ สขร.1 

12 เครื่องมิกซ์ 8,292.50 8,292.50 เฉพาะเจาะจง  8,292.50 ราคาต่ าสุด 7 พ.ย.61 
13 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 14,798 14,798 เฉพาะเจาะจง  14,798 ราคาต่ าสุด 14 พ.ย.61 
14 ไม้ท าพ้ืนเวที 3,531 3,531 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมพงษ์ 3,531 ราคาต่ าสุด 23 พ.ย.61 
15 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 961 961 เฉพาะเจาะจง บ. พวงทองตลาดนัดติดแอร ์ 961 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 
16 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 2,925 2,925 เฉพาะเจาะจง ใบรับรองแทนใบเสร็จ 2,925 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 
17 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 3,270 3,270 เฉพาะเจาะจง ใบรับรองแทนใบเสร็จ 3,270 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 
18 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 470 470 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  รุ่งพิทักษ์ 

ปิโตรเลียม 
470 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 

19 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 1,079 1,079 เฉพาะเจาะจง S&T Stationery 1,079 ราคาต่ าสุด 30 พ.ย.61 
20 น้ ามันตัดหญ้า 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ

ปอเรชั่น จ ากัด 
1,000 ราคาต่ าสุด 26 พ.ย.61 

21 วัสดุอุปกรณ์การเรียน 751 751 เฉพาะเจาะจง เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  ซิสเทม 751 ราคาต่ าสุด 26 พ.ย.61 
22 สายพานเครื่องตัดหญ้า 423.72 423.72 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพานิช   423.72 ราคาต่ าสุด 26 พ.ย.61 
23 หนังสือพิมพ์ 3,860 3,860 เฉพาะเจาะจง เค.บุ๊ค   3,860 ราคาต่ าสุด 28 พ.ย.61 
24 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 481 481 เฉพาะเจาะจง เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  ซิสเทม 481 ราคาต่ าสุด 1 พ.ย.61 
25 วัสดุงานช่าง 44,985 44,985 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.การช่าง 44,985 ราคาต่ าสุด 9 พ.ย.61 
26 พ.ร.บ. รถยนต์โรงเรียน 1,182.35 1,182.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียประกันภัย 1,182.35 ราคาต่ าสุด 21 พ.ย.61 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน  ธันวาคม 2561 
โรงเรียนหนองแหนวิทยา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

 
ล าดั
บท่ี 

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะ
ซ้ือ 

ราคากลาง วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และ
วันที่ของ
สัญญา 

1 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ
ปอเรชั่น จ ากัด 

1,000 ราคาต่ าสุด 6 ธ.ค. 61 

2 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารผู้เรียน 590 590 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ. ประยูรคอมพิวเตอร ์ 590 ราคาต่ าสุด 20 ธ.ค. 61 
3 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 30,671 30,671 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ. 30,671 ราคาต่ าสุด 18 ธ.ค. 61 
4 ไส้กรองน้ าดื่ม 34,100 34,100 เฉพาะเจาะจง M.J. วอเตอร์ เซอร์วิส 34,100 ราคาต่ าสุด 24 ธ.ค. 61 
5 วัสดุอุปกรณ์ปูพ้ืน 11,668 11,668 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค 

จ ากัด 
11,668 ราคาต่ าสุด 24 ธ.ค. 61 

6 ฉากจัดนิทรรศการ 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมทรัพย์พาณิชย ์ 22,000 ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค. 61 
7 น้ ามันรถยนต์โรงเรียน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทปิโตรเล่ียมไทยคอ

ปอเรชั่น จ ากัด 
1,000 ราคาต่ าสุด 24 ธ.ค. 61 

8 ของรางวัลกิจกรรมวันคริสมาส 3,927 3,927 เฉพาะเจาะจง เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น  ซิสเทม 3,927 ราคาต่ าสุด 17 ธ.ค. 61 
9 ของรางวัลกิจกรรมสร้างฐานคนดี 537 537 เฉพาะเจาะจง บ.รีเทล  537 ราคาต่ าสุด 21 ธ.ค. 61 
10 ต้นไม้ 3,060 3,060 เฉพาะเจาะจง  3,060 ราคาต่ าสุด 25 ธ.ค. 61 
11 โทเนอร์สีด าส าหรับเครื่องปรินซ์ 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ร้านพัสตราภรณ์ 2,250 ราคาต่ าสุด 14 ธ.ค. 61 
12 วัสดุอุปกรณ์เข่งขันศิลปหัตถกรรม 1,057.50 1,057.50 เฉพาะเจาะจง บ.เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชันแนล 

จ ากัด 
1,057.50 ราคาต่ าสุด 14 ธ.ค. 61 



                                                                                                                                                                                                                                                                        

แบบ สขร.1 

 


