
 
แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อชอล์คเขียนกระดาน ๑๑๕ ๑๑๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาท่ีเสนอ ๑๑๕ บาท 

บริษัทดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
 ๑๑๕ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑/๒๕๖๔ 

ลว.๑๔ ต.ค. ๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

 
๑ 

 
จัดจ้างซ่อมแซมประตูห้อง
ส านักงาน 

 
๒๓๘ 

 
๒๓๘ 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายตู่ บุญรอดดวง 

ราคาท่ีเสนอ ๒๓๘ บาท 

 
นายตู่ บุญรอดดวง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

๒๓๘ บาท 

 
เปนผูเสนอ
ราคาต่ าสุด 

 
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 

๑/๒๕๖๔ 
ลว.๑๔ ต.ค. ๖๓ 

 
 
 

 
 

 
 
 



   
 แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา ๔๔๖,๑๙๐ ๔๔๖,๑๙๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

ราคาท่ีเสนอ ๔๔๖,๑๙๐ 
บาท 

บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๔๔๖,๑๙๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๒/๒๕๖๔ 

ลว.๒๐ พ.ย. ๖๓ 
 

๒ 
 
 
 

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 
เอ 4 

๔,๖๓๕ ๔,๖๓๕  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาท่ีเสนอ ๔,๖๓๕ บาท 

บริษัทดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๔,๖๓๕ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๓/๒๕๖๔ 

ลว.๒๐ พ.ย. ๖๓ 
 

 
 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

 
๑ 

 
จัดจ้างซ่อมแซมประตูห้อง
ส านักงาน 

 
๒๓๘ 

 
๒๓๘ 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
นายตู่ บุญรอดดวง 

ราคาท่ีเสนอ ๒๓๘ บาท 

 
นายตู่ บุญรอดดวง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 

๒๓๘ บาท 

 
เปนผูเสนอ
ราคาต่ าสุด 

 
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 

๒/๒๕๖๔ 
ลว.๑๔ ต.ค. ๖๓ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๔  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 

 
หมายเหตุ ไม่มีการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
 

 
  

 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๔  เดือน  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง 
 

รายชื่อผเูสนอราคาและ 
ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง
ซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ีของ
สัญญา 

หรือขอตกลงในการซื้อ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อ อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๔๘๕ ๔๘๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด  
(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ ๔๘๕ บาท 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด  
(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ 
๔๘๕ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๖/๒๕๖๔ 

ลว.๗ ธ.ค. ๖๓ 
 

๒ 
 
 
 

จัดซ้ือ อุปกรณ์ท าความสะอาด ๑,๖๘๐ ๑,๖๘๐  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ ๑,๖๘๐ บาท 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๑,๖๘๐ บาท 

เปนราคทอง
ตลาดเห็นควร

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๗/๒๕๖๔ 

ลว.๑๔ ธ.ค. ๖๓ 
 

๓ 
 
 
 

จัดซื้อ หมึกเติม ๑,๐๐๐   ซีซี ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ ๒,๖๐๐ บาท 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๒,๖๐๐ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๘/๒๕๖๔ 

ลว.๒๑ ธ.ค. ๖๓ 
 

๔ 
 
 

จัดซื้อ อุปกรณ์ส านักงาน ๓,๔๙๐ 
 
 

๓,๔๙๐ 
 
 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ ๓,๔๙๐ บาท 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๓,๔๙๐ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๙/๒๕๖๔ 

ลว.๒๓ ธ.ค. ๖๓ 
 

 
 
 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๕  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดจ้าง ท าป้ายไวนิล 
พระบรมฉายาลักษณ์  
รัชกาลท่ี ๑๐   
 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรวิทย์ วรรณวิลัย 
ราคาท่ีเสนอ ๑,๐๐๐ บาท 

นายวรวิทย์ วรรณวิลัย 
ราคาท่ีตกลงจ้าง  
๑,๐๐๐ บาท 

 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดจ้างได้ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
๓/๒๕๖๔ 

ลว.๒๖ ม.ค. ๖๔ 
 

 
 

 
 

 
  

 
 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๕  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อ ธงชาติ และธง
รัชกาลท่ี ๑๐ 

๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิปาฐะ ฮาร์ดแวร์ 
เครื่องมือช่าง 

ราคาท่ีเสนอ ๑,๒๐๐ บาท 

ร้านจิปาฐะ ฮาร์ดแวร์ 
เครื่องมือช่าง 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑,๒๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๐/๒๕๖๔ 

ลว.๔ ม.ค. ๖๔ 
 

๒ 
 
 
 

จัดซื้อ เจลแอลกอฮอล์ล้าง
ล้างมือ 

๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ ๑,๑๒๐ บาท 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑,๑๒๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๑/๒๕๖๔ 

ลว.๒๖ ม.ค. ๖๔ 
 

 

 
      
 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๑๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผเูสนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

หรือขอตกลงในการ
ซื้อ 

หรือจาง 
๑ จัดจ้าง ปรับปรงุซ่อมแซม

ประตูห้องโสตศึกษา   
 

๘๕๐ ๘๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายกรกช มหาไม้ 
ราคาท่ีเสนอ ๘๕๐ บาท 

นายกรกช มหาไม้ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง  

๘๕๐ บาท 
 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดจ้างได้ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๔/๒๕๖๔ 

ลว.๑๕ ก.พ. ๖๔ 
 

๒ จัดจ้าง ปรับปรงุซ่อมแซมฝ้า
ห้องเรียน ป.3 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสามารถ อ่อนแย้ม 
ราคาท่ีเสนอ ๑,๐๐๐ บาท 

นายสามารถ อ่อนแย้ม 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 
๑,๐๐๐ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดจ้างได้ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๕/๒๕๖๔ 

ลว.๑๖ ก.พ. ๖๔ 
 

๓ จัดจ้าง ท าป้ายไวนิล 
รับสมัครนักเรียน พร้อมโครง
ไม ้

๓,๙๘๐ ๓,๙๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ดีไซน์  
แอนด์ พริ้นต้ิง 

ราคาท่ีเสนอ ๓,๙๘๐ บาท 

ร้านกันเอง ดีไซน์  
แอนด์ พริ้นต้ิง 

ราคาท่ีตกลงจ้าง 
 ๓,๙๘๐ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดจ้างได้ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๖/๒๕๖๔ 

ลว.๒๒ ก.พ. ๖๔ 
 

๔ 
 
 
 

จัดจ้าง ท าเว็บไซต์ส าเร็จรูป
พร้อมโดเมน.com. 

๒,๖๗๕ ๒,๖๗๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ ๒,๖๗๕ บาท  

บริษัท เว็บ เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 
 ๒,๖๗๕ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดจ้างได้ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๗/๒๕๖๔ 

ลว.๒๓ ก.พ. ๖๔ 
 



แบบ สขร.1  
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๑๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผเูสนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

หรือขอตกลงในการ
ซื้อ 

หรือจาง 
๑ จัดจ้าง เครื่องเสียงในกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ   
 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท์  พุฒผึ้ง 
ราคาท่ีเสนอ ๑,๐๐๐ บาท 

นายอานนท์  พุฒผึ้ง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง  

๑,๐๐๐ บาท 
 

เปนราคา   ท
องตลาดเห็น

ควร 
จัดจ้างได้ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๘/๒๕๖๔ 

ลว.๒๙ มี.ค. ๖๔ 
 

๒ จัดจ้าง ป้ายติดอาคารโดมธูป
กระจ่าง 

๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์  กสิกิจ 
ราคาท่ีเสนอ ๓,๕๐๐ บาท 

นายสามารถ อ่อนแย้ม 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 
๓,๕๐๐ บาท 

เปนราคา   ท
องตลาดเห็น

ควร 
จัดจ้างได้ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๙/๒๕๖๔ 

ลว.๒๙ มี.ค. ๖๔ 
 

๓ จัดจ้าง ป้ายไวนิลกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ 
 

๖๒๐ ๖๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ดีไซน์  
แอนด์ พริ้นต้ิง 

ราคาท่ีเสนอ ๖๒๐ บาท 

ร้านกันเอง ดีไซน์  
แอนด์ พริ้นต้ิง 

ราคาท่ีตกลงจ้าง 
 ๖๒๐ บาท 

เปนราคา   ท
องตลาดเห็น

ควร 
จัดจ้างได้ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๑๐/๒๕๖๔ 

ลว.๒๙ มี.ค. ๖๔ 
 

๔ 
 
 
 

จัดจ้าง ป้ายไวนิลโครงการ
พัฒนาครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา 

๖๒๐ ๖๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกันเอง ดีไซน์  
แอนด์ พริ้นต้ิง 

ราคาท่ีเสนอ ๖๒๐ บาท 

ร้านกันเอง ดีไซน์  
แอนด์ พริ้นต้ิง 

ราคาท่ีตกลงจ้าง 
 ๖๒๐ บาท 

เปนราคา   ท
องตลาดเห็น

ควร 
จัดจ้างได้ 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 
๑๑/๒๕๖๔ 

ลว.๒๙ มี.ค. ๖๔ 
 



 
แบบ สขร.1 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๑๒ เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อ หญ้าเทียม ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่อชบา คลอง ๑๕ 
ราคาท่ีเสนอ ๑๗,๕๐๐ บาท 

ร้านช่อชบา คลอง ๑๕ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑๗,๕๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๔/๒๕๖๔ 

ลว.๕ มี.ค. ๖๔ 
 

๒ 
 
 
 

จัดซื้อ วัสดุการเรียนการ
สอน 

๒๗,๘๑๘ ๒๗,๘๑๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ   

๒๗,๘๑๘ บาท  

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   
๒๗,๘๑๘ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๕/๒๕๖๔ 

ลว.๘ มี.ค. ๖๔ 
 

๓ 
 
 

จัดซื้อ วัสดุส านักงาน และ
ผลิตส่ือ 

๒๒,๐๐๖ ๒๒,๐๐๖ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ   

๒๒,๐๐๖ บาท 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   
๒๒,๐๐๖ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๖/๒๕๖๔ 

ลว.๑๕ ม.ีค. ๖๔ 
 



 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๔ จัดซื้อ ผ้า ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี.ที.เอ็ม.อินเตอร์
กรุ๊ป จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ ๔,๔๐๐ บาท 

บริษัท จี.ที.เอ็ม.อินเตอร์
กรุ๊ป จ ากัด 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๔,๔๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๗/๒๕๖๔ 

ลว.๑๖ ม.ีค. ๖๔ 
 

๕ 
 
 
 

จัดซื้อ วัสดุใช้ในราชการ ๒,๖๑๐ ๒,๖๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ล้าน มีมี 
ราคาท่ีเสนอ   
๒,๖๑๐ บาท  

ร้าน ล้าน มีมี 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   
๒,๖๑๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๘/๒๕๖๔ 

ลว.๑๖ ม.ีค. ๖๔ 
 

๖ 
 
 

จัดซื้อ ผ้าจัดตกแต่ง
สถานท่ี 

๓๑๒.๕๐ ๓๑๒.๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ร้านเจ๊น้อย 
ราคาท่ีเสนอ   

๓๑๒.๕๐ บาท 

บริษัท ร้านเจ๊น้อย 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   
๓๑๒.๕๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๙/๒๕๖๔ 

ลว.๑๗ ม.ีค. ๖๔ 
 

๗ 
 
 
 
 

จัดซื้อ วัสดุท าเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑,๔๔๐ ๑,๔๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกล่ินฟาง 
ราคาท่ีเสนอ   
๑,๔๔๐ บาท 

ร้านกล่ินฟาง 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   
๑,๔๔๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๒๐/๒๕๖๔ 

ลว.๒๒ ม.ีค. ๖๔ 
 



 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๘ จัดซื้อ วัสดุท าเกียรติบัตร ๔๔๘ ๔๔๘ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ล้าน มีมี 
ราคาท่ีเสนอ ๔๔๘ บาท 

ร้าน ล้าน มีมี 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

๔๔๘ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๒๑/๒๕๖๔ 

ลว.๒๓ ม.ีค. ๖๔ 
 

๙ 
 
 
 

จัดซื้อ วัสดุใช้ในราชการ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ล้าน มีมี 
ราคาท่ีเสนอ   
๒,๖๑๐ บาท  

ร้าน ล้าน มีมี 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   
๒,๕๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๒๒/๒๕๖๔ 

ลว.๒๖ ม.ีค. ๖๔ 
 

๑๐ 
 
 

จัดซื้อ วัสดุส านักงาน ๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา ปานเนียม 
ราคาท่ีเสนอ   
๑,๐๐๐ บาท 

นางสาวรุ่งนภา ปานเนียม 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   
๑,๐๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๒๓/๒๕๖๔ 

ลว.๒๙ ม.ีค. ๖๔ 
 

๑๑ 
 
 
 
 

จัดซื้อ หนังสือ ๙๕,๐๓๔.๑๓ ๙๕,๐๓๔.๑๓ วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือเรียนกรุงเทพ 
ราคาท่ีเสนอ   

๙๕,๐๓๔.๑๓ บาท 

ศูนย์หนังสือเรียนกรุงเทพ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   

๙๕,๐๓๔.๑๓ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๒๔/๒๕๖๔ 

ลว.๒๙ ม.ีค. ๖๔ 
 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดจ้าง ป้ายไวนิลประชุม
ผู้ปกครอง 

๖๒๐  ๖๒๐  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ กสิกิจ 
ราคาท่ีเสนอ ๖๒๐ บาท 

นายสัมพันธ์ กสิกิจ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

๖๒๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควรจัด

จ้างได้ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
๑๒/๒๕๖๔ 

ลว.๒ เม.ย. ๖๔ 
 

๒ 
 
 
 

จัดจ้าง ป้ายไวนิลเปิด
อาคารโดมธูปกระจ่าง 

๖๒๐ ๖๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ กสิกิจ 
ราคาท่ีเสนอ   
๖๒๐บาท  

นายสัมพันธ์ กสิกิจ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ   

๖๒๐บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควรจัด

จ้างได้ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
๑๓/๒๕๖๔ 

ลว.๒ เม.ย. ๖๔ 
 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๗  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธซีื้อหรือจาง 
 

รายชื่อผเูสนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

หรือขอตกลงในการ
ซื้อ 

หรือจาง 
๑ จัดซื้อ เอกสารในชั้นเรียน 

 
๓,๐๗๖ ๓,๐๗๖ วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็น เค ซัพพลายส์ 

ราคาท่ีเสนอ   
๓,๐๗๖ บาท 

เอ็น เค ซัพพลายส์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๓,๐๗๖ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๒๕/๒๕๖๔ 

ลว.๑ เม.ย. ๖๔ 
 

๒ จัดซื้อ วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ช่อชบา (คลอง๑๕) 
ราคาท่ีเสนอ   
๓,๖๐๐ บาท 

ช่อชบา (คลอง๑๕) 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๓,๖๐๐ บาท 

เปนราคา ทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๒๖/๒๕๖๔ 

ลว.๕ เม.ย. ๖๔ 
 

๓ จัดซื้อ วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ๑,๗๓๐ ๑,๗๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ช่อชบา (คลอง๑๕) 
ราคาท่ีเสนอ   
๑,๗๓๐ บาท 

ช่อชบา (คลอง๑๕) 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑,๗๓๐ บาท 

เปนราคา ทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๒๘/๒๕๖๔ 

ลว.๑๙ เม.ย. ๖๔ 
 

๔ 
 
 
 

จัดซื้อ ป้ายจุดเช็คอิน ๓๐๐ ๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วออล์เดียร์ 
ราคาท่ีเสนอ   
๓๐๐ บาท 

ร้าน วออล์เดียร์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

๓๐๐ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๒๙/๒๕๖๔ 

ลว.๒๐ เม.ย. ๖๔ 
 



ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธซีื้อหรือจาง 
 

รายชื่อผเูสนอราคาและ 
ราคาทีเ่สนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา 

หรือขอตกลงในการ
ซื้อ 

หรือจาง 
๕ จัดซื้อ วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 
๓,๓๑๐ ๓,๓๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ช่อชบา (คลอง๑๕) 

ราคาท่ีเสนอ   
๓,๓๑๐ บาท 

ช่อชบา (คลอง๑๕) 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๓,๓๑๐ บาท 

เปนราคาทอง
ตลาดเห็นควร 

จัดซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที ่
๓๐/๒๕๖๔ 

ลว.๒๓ เม.ย. ๖๔ 
 

 

  



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๑๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดจ้าง เข้าเล่มแผนพัฒนา
คุณภาพ 

๒๔๐  ๒๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกราฟฟิกคอม 
ราคาท่ีเสนอ  
๒๔๐ บาท 

ร้านกราฟฟิกคอม 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

๒๔๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควรจัด

จ้างได้ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
๑๔/๒๕๖๔ 

ลว.๑๗ พ.ค. ๖๔ 
 

๒ 
 
 
 

จัดจ้าง เข้าเล่มแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

๗๖๐ ๗๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกราฟฟิกคอม 
ราคาท่ีเสนอ  
๗๖๐ บาท 

ร้านกราฟฟิกคอม 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 

๗๖๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควรจัด

จ้างได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๑๕/๒๕๖๔ 

ลว.๒๖ พ.ค. ๖๔ 
 

 

 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๑๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อ ผงหมึก 
 

๑๒,๘๔๐ ๑๒,๘๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.เอ็น.พัฒน์ธนา
รุ่งเรืองกิจ จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ   
๑๒,๘๔๐บาท 

บริษัท ที.พี.เอ็น.พัฒน์ธนา
รุ่งเรืองกิจ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑๒,๘๔๐บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๓๑/๒๕๖๔ 

ลว.๑๑ พ.ค. ๖๔ 
 

๒ จัดซื้อ วัสดุการศึกษา
ประถมวัย 

๒,๐๑๑ ๒,๐๑๑ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาท่ีเสนอ   
๒,๐๑๑ บาท 

บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๒,๐๑๑ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๓๒/๒๕๖๔ 

ลว.๑๘ พ.ค. ๖๔ 
 

 

 

 

  



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๑๖  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคา ฝ้าเพดาน อาคาร
เรียน สปช.101/26 

๒๐๔,๐๐๐  ๒๐๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วันดี.ดี.บิสซิเนส 
จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ  
๒๐๔,๐๐๐ บาท 

บริษัท วันดี.ดี.บิสซิเนส 
จ ากัด 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๒๐๔,๐๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควรจัด

จ้างได้ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
๑๖/๒๕๖๔ 

ลว.๑ มิ.ย. ๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๑๖  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณา 
 

๔๒๓,๐๐๐ ๔๒๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 ราคาท่ีเสนอ   
๔๒๓,๐๐๐ บาท 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๔๒๓,๐๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

สัญญาเลขท่ี 
๑/๒๕๖๔ 

ลว.๑๗ มิ.ย. ๖๔ 
 

๒ จัดซื้อ ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

๑,๐๑๘,๖๕๐ ๑,๐๑๘,๖๕๐ ด้วยประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

บริษัท พีแอนด์ ดับบลิว
โซโลช่ัน เทคโลยี จ ากัด  

ราคาท่ีเสนอ   
๑,๐๑๘,๖๕๐ บาท 

บริษัท พีแอนด์ ดับบลิว
โซโลช่ัน เทคโลยี จ ากัด  

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑,๐๑๘,๖๕๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

สัญญาเลขท่ี 
๓/๒๕๖๔ 

ลว.๒๙ มิ.ย. ๖๔ 
 

๓ จัดซื้อ สต๊ิกเกอร์ติดกระจก
ห้องประชุม 

๑,๐๒๘ ๑,๐๒๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาท่ีเสนอ   
๑,๐๒๘ บาท 

บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน) 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑,๐๒๘ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๓๓/๒๕๖๔ 

ลว.๒๙ มิ.ย. ๖๔ 
 

 



แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 
วันท่ี  ๑๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ า 

๒,๖๔๕  ๒,๖๔๕ วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษกร เสียงเย็น  
ราคาท่ีเสนอ  
๒,๖๔๕บาท 

นายกฤษกร เสียงเย็น  
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๒,๖๔๕บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควรจัด

จ้างได้ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
๑๗/๒๕๖๔ 

ลว.๒ ก.ค. ๖๔ 
 

๒ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ า 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอดิศร สุวาที 
ราคาท่ีเสนอ  

๑๐,๐๐๐ บาท 

นายอดิศร สุวาที 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควรจัด

จ้างได้ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
๑๘/๒๕๖๔ 

ลว.๑๓ ก.ค. ๖๔ 
 

 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม๒๕๖๔ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๑๑  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

- - - - - - - - - 
 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๑๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

- - - - - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๑๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อ วัสดุจัดการเรียน
การสอน 
 

๕,๒๐๐ ๕,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
 (มหาชน) 

ราคาท่ีเสนอ   
๕,๒๐๐ บาท 

บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
 (มหาชน) 

ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๕,๒๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

สัญญาเลขท่ี 
๓๔/๒๕๖๔ 

ลว.๑๓ ส.ค. ๖๔ 
 

 

  



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคา ฝ้าเพดานอาคาร
เรียน สปช.2/28 

๗๕๔,๕๐๐ ๗๕๔,๕๐๐ วิธีคัดเลือก บริษัท เค.ที.ดี. สตีล กรุ๊ป 
จ ากัด 

ราคาท่ีเสนอ  
๗๕๔,๕๐๐ บาท 

บริษัท เค.ที.ดี. สตีล กรุ๊ป 
จ ากัด 

ราคาท่ีตกลงจ้าง 
๗๕๔,๕๐๐ บาท 

ราคาท่ีเสนอ
ต่ ากว่า ทอง
ตลาดเห็น
ควรจัดจ้าง

ได้ 

สัญญาเลขท่ี ๑๘/
2564 

ลว.๑๓ ก.ย. ๖๔ 
 

๒ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุม 

๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย อ่อนแย้ม  
ราคาท่ีเสนอ  
๖,๕๐๐ บาท 

นายฉัตรชัย อ่อนแย้ม  
ราคาท่ีตกลงจ้าง 
๖,๕๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควรจัด

จ้างได้ 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี 
๑๙/๒๕๖๔ 

ลว.๑๔ ก.ย. ๖๔ 
 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนนิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์  สพป.ปทุมธานี เขต ๒ 

วันท่ี  ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
 

รายชื่อผูเสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่
คัดเลือก                  
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

หรือขอตกลงใน
การซ้ือ 
หรือจาง 

๑ จัดซื้อ วัสดุจัดกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต  
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ   

๑๐,๐๐๐ บาท 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๓๕/๒๕๖๔ 

ลว.๙ ก.ย. ๖๔ 
 

๒ จัดซื้อ วัสดุโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ   
๓,๐๐๐ บาท 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๓,๐๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๓๖/๒๕๖๔ 

ลว.๙ ก.ย. ๖๔ 
 

๓ จัดซื้อ ส่ือและอุปกรณ์การ
เรียนท่ีจ าเป็น 
 

๒๘,๘๐๐ ๒๘,๘๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ   

๒๘,๘๐๐ บาท 

ร้านปราณีภัณฑ์ 
ราคาท่ีตกลงซื้อ 
๒๘,๘๐๐ บาท 

เปนราคา   
ทองตลาด
เห็นควร 
จัดซื้อได้ 

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
๓๗/๒๕๖๔ 

ลว.๒๒ ก.ย. ๖๔ 
 

 


