
แบบ  สขร.1 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม  2564 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาท าความสะอาด 

และฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน 

12,000 บาท 12,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สุนาอาด 

ราคา 12,000 บาท 
นายสมชาย สุนาอาด 

ราคา 12,000  บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
1/2565 ลงวันท่ี 
22 ตุลาคม 2564 

2 ซื้อน้ ามันเตมิเครื่องตดัหญ้า 500  บาท 500 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพิทักษ์บริการ 

ราคา 500 บาท 

หจก.กิจพิทักษ์บริการ 

ราคา 500 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
12/2565 ลงวันท่ี 

22 ตุลาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  สขร.1 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

3,190 บาท 3,190 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านช่างใหญ่ 
ราคา 3,190 บาท 

ร้านช่างใหญ่ 
ราคา 3,190 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
13/2565 ลงวันท่ี 
27 ตุลาคม 2564 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม
ผู้ปกครองประจ าภาคเรยีนที่ 
2/2564 

2,785 บาท 2,785 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 2,785 บาท 
ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 2,785 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
16/2565 ลงวันท่ี 

28 ตุลาคม 2564 

3 ซื้อเก้าอ้ีส านักงานผู้บริหาร 3,900 บาท 3,900 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศรีแก่นนคร
เฟอร์นิเจอร ์

ราคา 3,900 บาท 

ร้านศรีแก่นนคร
เฟอร์นิเจอร ์

ราคา 3,900 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
4/2565 ลงวันท่ี 

4 ตุลาคม 2564 

4 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์
เลเซอร์เจท Pro M 12a 

300 บาท 300 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน บี บี บ ี

ราคา 300 บาท 
ร้าน บี บี บี 

ราคา 300 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
6/2565 ลงวันท่ี 
28 ตุลาคม 2564 

 
 



แบบ  สขร.1 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

5 ซื้อตลับหมึก Canon 810 1,050 บาท 1,050 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ โซ่พิสัย 

ราคา 1,050 บาท 
หจก.แอดไวซ์ โซ่พิสัย 

ราคา 1,050 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
21/2565 ลงวันท่ี  

1 พฤศจิกายน 2564 

6 ซื้อสาย HDMI และ 

ก๊อกน้ าเย็น 
1,170 บาท 1,170 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านชัยสวัสดิ์โทรทัศน์ 

ราคา 1,170 บาท 
ร้านชัยสวัสดิ์โทรทัศน์ 

ราคา 1,170 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
32/2565 ลงวันท่ี 

9 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  สขร.1 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม  2564 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 วัสดุอุปกรณ์ส านักงานท้ัง 5
ฝ่ายงานในโรงเรียน 

34,085 บาท 34,085 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอักษร พี เค 

ราคา 34,085 บาท 
ร้านอักษร พี เค 

ราคา 34,085 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
22/2565 ลงวันท่ี  

1 พฤศจิกายน 2564 

2 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านหนองแวงใน 

เดือน พ.ย. 64 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายค้าย ดลดิรก 

ราคา 3,000 บาท 
นายค้าย ดลดิรก 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
13/2565 ลงวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564 

3 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านนาค ามูล 

เดือน พ.ย. 64 

1,000 บาท 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายถาวร ดวงลาปา 

ราคา 1,000 บาท 
นายถาวร ดวงลาปา 

ราคา 1,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
14/2565 ลงวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564 

4 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านนาทับไฮ 

เดือน พ.ย. 64 

2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสวย ปัดถาไม 

ราคา 2,000 บาท 
นายสวย ปัดถาไม 

ราคา 2,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
15/2565 ลงวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564 

 
 



แบบ  สขร.1 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม  2564 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

5 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านหนองเค็ม 

เดือน พ.ย. 64 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสันตภิาพ  กิ่งแก้ว 

ราคา 3,000 บาท 
นายสันตภิาพ  กิ่งแก้ว 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
12/2565 ลงวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564 

6 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านโนนดู ่
เดือน พ.ย. 64 

2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สุนาอาด 

ราคา 2,000 บาท 
นายสมชาย  สุนาอาด 

ราคา 2,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 
10/2565 ลงวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564 

7 ซื้อตู้เอกสารสูงบานเปดิ 

ขนาด 80X 40X 160 CM 

3,700 บาท  3,700 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศรีแก่นนคร
เฟอร์นิเจอร ์

ราคา 3,700 บาท 

ร้านศรีแก่นนคร
เฟอร์นิเจอร ์

ราคา 3,700 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
25/2565 ลงวันท่ี 

2 พฤศจิกายน 2564 

8 ซื้อน้ ามันเตมิเครื่องตดั
หญ้า 

1,500 บาท 1,500 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช พิมพ์พันธ์ 
ราคา 1,500 บาท 

นางสาวนงนุช พิมพ์พันธ์ 
ราคา 1,500 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
36/2565 ลงวันท่ี 

12 พฤศจิกายน 2564 

 
 



แบบ  สขร.1 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม  2564 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

9 ซื้อเครื่องพิมพ์ Canon 

Pixma G3010   WIFI 

2 เครื่อง 

11,980 บาท 11,980 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ โซ่พิสัย 

ราคา 11,980 บาท 
หจก.แอดไวซ์ โซ่พิสัย 

ราคา 11,980 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
47/2565 ลงวันท่ี 

13 ธันวาคม 2564 

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 

25,740 บาท 25,740 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านช่างใหญ่ 
ราคา 25,740 บาท 

ร้านช่างใหญ่ 
ราคา 25,740 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
23/2565 ลงวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564 

11 ซื้อกระดาษไขและหมึก
พิมพ์ส าเนา 

19,260 บาท  19,260 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่

(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคา 19,260 บาท 

บริษัท ริโซ ่

(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคา 19,260 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
44/2565 ลงวันท่ี 

9 ธันวาคม 2564 

12 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านหนองแวงใน 

เดือน ธ.ค. 64 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายค้าย ดลดิรก 

ราคา 3,000 บาท 
นายค้าย ดลดิรก 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
29/2565 ลงวันท่ี 

1 ธันวาคม 2564 

 
 



แบบ  สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม  2564 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

13 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านนาค ามูล 

เดือน ธ.ค. 64 

1,000 บาท 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายถาวร ดวงลาปา 

ราคา 1,000 บาท 
นายถาวร ดวงลาปา 

ราคา 1,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
27/2565 ลงวันท่ี 

1 ธันวาคม 2564 

14 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านนาทับไฮ 

เดือน ธ.ค. 64 

2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสวย ปัดถาไม 

ราคา 2,000 บาท 
นายสวย ปัดถาไม 

ราคา 2,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
30/2565 ลงวันท่ี 

1 ธันวาคม 2564 

15 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านหนองเค็ม 

เดือน ธ.ค. 64 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสันตภิาพ  กิ่งแก้ว 

ราคา 3,000 บาท 
นายสันตภิาพ  กิ่งแก้ว 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
28/2565 ลงวันท่ี 

1 ธันวาคม 2564 

16 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านโนนดู ่
เดือน ธ.ค. 64 

2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สุนาอาด 

ราคา 2,000 บาท 
นายสมชาย  สุนาอาด 

ราคา 2,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
26/2565 ลงวันท่ี 

1 ธันวาคม 2564 

17 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ 
Epson L360 

1,000 บาท 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน บี บี บ ี

ราคา 1,000 บาท 
ร้าน บี บี บี 

ราคา 1,000 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
39/2565 ลงวันท่ี 

22 ธันวาคม 2564 



 

แบบ  สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน มกราคม  2565 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุม่สาระ
การเรยีนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

22,109 บาท 22,109 บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด 
โอฬาร 2550 

ราคา 22,109 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
โอฬาร 2550 

ราคา 22,109 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
52/2565 ลงวันท่ี 

16 ธันวาคม 2564 

2 จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้า 5,050 บาท 5,050 บาท เฉพาะเจาะจง อู่มินิเซอร์วิส 

ราคา 5,050 บาท  
อู่มินิเซอร์วิส 

ราคา 5,050 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
51/2565 ลงวันท่ี 

10 มกราคม 2565 
3 ซื้อยาสามญัประจ าห้อง

พยาบาล 
3,680 บาท 3,680 บาท เฉพาะเจาะจง วิลาวัลยเ์ภสัช 

ราคา 3,680 บาท 
วิลาวัลยเ์ภสัช 

ราคา 3,680 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
51/2565 ลงวันท่ี 

16 ธันวาคม 2564 
4 จ้างเหมาท าป้ายกีฬาสี

ขนาด 520X290 CM 

2,200 บาท 2,200 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนะโม โฆษณา 

ราคา 2,200 บาท 
ร้านนะโม โฆษณา 

ราคา 2,200 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
36/2565 ลงวันท่ี 

15 ธันวาคม 2565 
 
 



แบบ  สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน มกราคม  2565 
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียม
สนามแข่งขันกีฬาส ี

4,220 บาท 4,220 บาท เฉพาะเจาะจง ธนัชอุปกรณ ์

ราคา 4,220 บาท 
ธนัชอุปกรณ ์

ราคา 4,220 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
48/2565 ลงวันท่ี 

13 ธันวาคม 2564 

6 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ACER  สนง. 

350 บาท 350 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอิเล็กทรอนิกส์คอม 
2020 

ราคา 350 บาท  

ร้านอิเล็กทรอนิกส์คอม 
2020 

ราคา 350 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
40/2565 ลงวันท่ี 

22 ธันวาคม 2564 
7 ซื้อสีน้ ามัน 2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 2,000 บาท 
ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 2,000 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
40/2565 ลงวันท่ี 

26 พฤศจิกายน 2564 
8 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง

นักเรียน บ้านหนองแวงใน 

เดือน ม.ค. 65 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายค้าย ดลดิรก 

ราคา 3,000 บาท 
นายค้าย ดลดิรก 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
46/2565 ลงวันท่ี 

4 มกราคม 2565 
9 จ้างเหมาปรบัปรุง

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน จ านวน 2 หลัง 

1,156,000 บาท 1,156,000 บาท คัดเลือก บริษัท ร่ ารวย กรุ๊ป 
(2521) 

ราคา 1,156,000 บาท 

บริษัท ร่ ารวย กรุ๊ป 
(2521) 

ราคา 1,156,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีคัดเลือก 

สัญญาจ้างเลขท่ี 
1/2565 ลงวันท่ี  

13 มกราคม 2565 



 

แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน มกราคม  2565 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

10 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านนาค ามูล 

เดือน ม.ค. 65 

1,000 บาท 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายถาวร ดวงลาปา 

ราคา 1,000 บาท 
นายถาวร ดวงลาปา 

ราคา 1,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
44/2565 ลงวันท่ี 

4 มกราคม 2565 

11 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านหนองเค็ม 

เดือน ม.ค. 65 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสันตภิาพ  กิ่งแก้ว 

ราคา 3,000 บาท 
นายสันตภิาพ  กิ่งแก้ว 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
45/2565 ลงวันท่ี 

4 มกราคม 2565 
12 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง

นักเรียน บ้านโนนดู ่
เดือน ม.ค. 65 

2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สุนาอาด 

ราคา 2,000 บาท 
นายสมชาย  สุนาอาด 

ราคา 2,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
43/2565 ลงวันท่ี 

4 มกราคม 2565 
13 จ้างเหมาท าเว็บไซต์

ส าเรจ็รูป พร้อมโดเมน 
ac.th 

3,210 บาท 3,210 บาท เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร สุมนารถ 

ราคา 3,210 บาท 
นายวีรภัทร สุมนารถ 

ราคา 3,210 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
66/2565 ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2565 
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจดั 

กิจกรรมวันคริสมาสต ์

2,565 บาท 2,565 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 2,565 บาท 
ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 2,565 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
58/2565 ลงวันท่ี 

24 ธันวาคม 2564 



แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน มกราคม  2565 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจดั 

กิจกรรมวันคริสมาสต ์
3,675 บาท 3,675 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อักษร พีเค 

ราคา 3,675 บาท 
ร้าน อักษร พีเค 

ราคา 3,675 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
59/2565 ลงวันท่ี 

24 ธันวาคม 2564 

16 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลงาน
กิจการนักเรยีน 

2,400 บาท 2,400 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน นะโม โฆษณา 

ราคา 2,400 บาท 
ร้าน นะโม โฆษณา 

ราคา 2,400 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
21/2565 ลงวันท่ี 

26 พฤศจิกายน 2564 
17 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลงาน

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 
10,800 บาท 10,800 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน นะโม โฆษณา 

ราคา 10,800 บาท 
ร้าน นะโม โฆษณา 

ราคา 10,800 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
22/2565 ลงวันท่ี 

26 พฤศจิกายน 2564 
18 ซื้อเหล็กกล่องและสีน้ ามัน 1,320 บาท 1,320 บาท เฉพาะเจาะจง ธนัชอุปกรณ ์

ราคา 1,320 บาท 
ธนัชอุปกรณ ์

ราคา 1,320 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
70/2565 ลงวันท่ี 

11 มกราคม 2565 
19 ซื้อกระปุกสายเอ็นและ

หลอดไฟ 
1,627 บาท 1,627 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล

เฮ้าส์ จ ากัด 
ราคา 1,627 บาท 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด 

ราคา 1,627 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
75/2565 ลงวันท่ี 

28 มกราคม 2565 

 



แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 จ้างเหมาเทพ้ืนโรงจอดรถ 95,700 บาท 95,700  บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย สุนาอาด 

ราคา 95,700 บาท 
นายสมชาย สุนาอาด 

ราคา 95,700 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
50/2565 ลงวันท่ี 

10 มกราคม 2565 

2 จ้างเหมาซ่อมสปอรต์ไลท์
หน้ารร. 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมปอง  พินทา 

ราคา 3,000 บาท 
นายสมปอง  พินทา 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
65/2565 ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2565 
3 ซื้อชุดนักเรียน 15,000 บาท 15,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนเขียน 

ราคา 15,000 บาท 
ร้านเพื่อนเขียน 

ราคา 15,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
45/2565 ลงวันท่ี 

9 ธันวาคม  2564 
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจดั

นิทรรศการน าเสนอ
ผลงานโรงเรียน 

20,000 บาท 20,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางเพลงพิณพิชญา 
สุพรรณราช 

ราคา 20,000 บาท 

นางเพลงพิณพิชญา 
สุพรรณราช 

20,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
76/2565 ลงวันท่ี 

2 กุมภาพันธ์ 2565 
5 จ้างเหมาตดิตั้งมิเตอร์

บ้านพักคร ู
1,300 บาท 1,300 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมปอง  พินทา 

ราคา 1,300 บาท 
นายสมปอง  พินทา 

ราคา 1,300 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
94/2565 ลงวันท่ี 

22 กุมภาพันธ์ 2565 

 



แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

6 จ้างเหมารถน านักเรียนไป
สอบ O-NET ที่รร.ชุมพล 

โพนพิสัย 

7,000 บาท 7,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายมงคล  พลไตร 

ราคา 7,000 บาท 
นายมงคล  พลไตร 

ราคา 7,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
95/2565 ลงวันท่ี 

25 กุมภาพันธ์ 2565 

7 ซื้อน้ ายาดับเพลิงเติมถัง
ดับเพลิง 

18,000 บาท 18,000 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัยอุปกรณ ์

ราคา 18,000 บาท 
ร้านกิตติชัยอุปกรณ ์

ราคา 18,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
74/2565 ลงวันท่ี 

24 มกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  2565 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

1 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง
นักเรียน บ้านหนองแวงใน 

เดือน ก.พ. 65 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายค้าย ดลดิรก 

ราคา 3,000 บาท 
นายค้าย ดลดิรก 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
74/2565 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ ์2565 
2 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง

นักเรียน บ้านนาค ามูล 

เดือน ก.พ. 65 

1,000 บาท 1,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายถาวร ดวงลาปา 

ราคา 1,000 บาท 
นายถาวร ดวงลาปา 

ราคา 1,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
72/2565 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ์ 2565 
3 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง

นักเรียน บ้านนาทับไฮ 

เดือน ก.พ. 65 

2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสวย ปัดถาไม 

ราคา 2,000 บาท 
นายสวย ปัดถาไม 

ราคา 2,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
75/2565 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ์ 2565 
4 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง

นักเรียน บ้านโนนดู ่
เดือน ก.พ. 65 

2,000 บาท 2,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  สุนาอาด 

ราคา 2,000 บาท 
นายสมชาย  สุนาอาด 

ราคา 2,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
71/2565 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ์ 2565 
5 จ้างเหมารถโดยสารรับ-ส่ง

นักเรียน บ้านหนองเค็ม 

เดือน ก.พ. 65 

3,000 บาท 3,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสันตภิาพ  กิ่งแก้ว 

ราคา 3,000 บาท 
นายสันตภิาพ  กิ่งแก้ว 

ราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
73/2565 ลงวันท่ี 

1 กุมภาพันธ์ 2565 

 



แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  2565 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

6 ซื้อน้ ามันเตมิเครื่องตดั
หญ้า 

1,500 บาท 1,500 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนงนุช  พิมพันธ์ 
ราคา 1,500 บาท 

นางสาวนงนุช  พิมพันธ์ 
ราคา 1,500 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
83/2565 ลงวันท่ี 

15 กุมภาพันธ์ 2565 
7 จ้างเหมาท าป้าย งดใช้

สนามตามมาตรการ 

ป้องกันโรค โควิด-19 

600 บาท 600 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนะโม โฆษณา 

ราคา 600 บาท 
ร้านนะโม โฆษณา 

ราคา 600 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
56/2565 ลงวันท่ี 

17 มกราคม 2565 
8 จ้างเหมาท าป้ายโรงเรียน

ต้นแบบ ขนาด  
300 X 200 

900 บาท 900 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนะโม โฆษณา 

ราคา 900 บาท 
ร้านนะโม โฆษณา 

ราคา 900 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
52/2565 ลงวันท่ี 

10 มกราคม 2565 
9 จ้างเหมาท าอาหาร 

ส าหรับนักเรียนและคณะ
ครูกิจกรรมเข้าคา่ยลูกเสือ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

25,000 บาท 25,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเพ็ง พรมกัลป ์

ราคา 25,000 บาท 
นางบุญเพ็ง พรมกัลป ์

ราคา 25,000 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
67/2565 ลงวันท่ี 

26 มกราคม 2565 

 
 
 



แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  2565 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 

33,715 บาท 33,715 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านช่างใหญ่ 
ราคา 33,715 บาท 

ร้านช่างใหญ่ 
ราคา 33,715 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
81/2565 ลงวันท่ี 

9 กุมภาพันธ์ 2565 

11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 18,965 บาท 18,965 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน อักษร พีเค 

ราคา 18,965 บาท 
ร้าน อักษร พีเค 

ราคา 18,965 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
77/2565 ลงวันท่ี 

2 กุมภาพันธ์ 2565 

12 ซื้อปากกาและลิควิด 

เปเปอร ์

700 บาท 700 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 700 บาท 
ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 700 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
79/2565 ลงวันท่ี 

9 กุมภาพันธ์ 2565 

13 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ โนต๊บุ๊ค และ
เปลี่ยนตลับเครื่องพิมพ์
แคนนอน MP287 

850 บาท 850 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน บี บี บ ี

ราคา 850 บาท 
ร้าน บี บี บี 

ราคา 850 บาท 
เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้าง เลขท่ี 
76/2565 ลงวันท่ี  

1 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 
 



แบบ  สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  2565 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  อ าเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี 

ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

14 ซื้อเหล็กกล่อง 1,200 บาท 1,200 บาท เฉพาะเจาะจง ธนัชอุปกรณ ์

ราคา 1,200 บาท 
ธนัชอุปกรณ ์

ราคา 1,200 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
80/2565 ลงวันท่ี 

9 กุมภาพันธ์ 2565 
15 ซื้อผ้าส ี 1,500 บาท 1,500 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 1,500 บาท 
ร้านศักดิ์พาณิชย ์

ราคา 1,500 บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข
วิธีเฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ เลขท่ี 
84/2565 ลงวันท่ี 

18 กุมภาพันธ์ 2565 

 


