
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
1 วัสดุ 1,880.00      1,880.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยประมง หจก.ไทยประมง เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 1/2564 ลว.5 ต.ค. 63 
2 วัสดุ 750.00        750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยวิวัฒน์ หจก.ไทยวิวัฒน์ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 2/2564 ลว.5 ต.ค. 63
3 วัสดุ 970.00        970.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอ้ีเหวิน ร้านอ้ีเหวิน เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 3/2564 ลว.5 ต.ค. 63
4 วัสดุ จุดเช็คอิน 2,380.00      2,380.00       เฉพาะเจาะจง ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์ ไพศาลอิเล็คโทรนิคส์ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 5/2564 ลว.19 ต.ค.63
5 ค่าดินลูกรัง 6,300.00      6,300.00       เฉพาะเจาะจง นายกิติศักด์ิ น้อยค่าลี นายกิติศักด์ิ น้อยค่าลี เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 6/2564 ลว.29 ต.ค.63

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนตุลำคม  2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 น่้ามัน 6,710.00      6,710.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 7/2564 ลว.3 พ.ย.63
2 รถตัดหญ้า 11,770.00    11,770.00     เฉพาะเจาะจง โรงกลึงพัฒนาการช่าง โรงกลึงพัฒนาการช่าง เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 8/2564 ลว.3 พ.ย.63
3 โต๊ะท่างานและเก้าอ้ี 1 ชุด 19,800.00    19,800.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฮมพลัสฯ บ.โฮมพลัสฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 9/2564 ลว.5 พ.ย.63
4 น่้ามัน 1,440.00      1,440.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 12/2564 ลว.30 พ.ย.63

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  2563

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 ป๊ัมน่้าซัมเมิส 6,710.00      12,780.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 10/2564 ลว.3 ธ.ค.63
2 ซ้ือสเปร์ฉีดมด 11,770.00    75.00           เฉพาะเจาะจง บ.โชคพูนผลฯ บ.โชคพูนผลฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 11/2564 ลว. 4 ธ.ค.63
3 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมท่อประปา 19,800.00    979.00         เฉพาะเจาะจง บ.โชคพูนผลฯ บ.โชคพูนผลฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 15/2564 ลว. 14 ธ.ค.63
4 ค่าอาหารว่างงานประชุมผู้ปกครอง 1,440.00      1,068.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโครฯ บ.สยามแม็คโครฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 14/2564 ลว. 8 ธ.ค.63
5 หนังสือภาษาจีน 30,341.00    30,341.00     เฉพาะเจาะจง บ.บุ๊คลิงค์ จ่ากัด บ.บุ๊คลิงค์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 13/2564 ลว. 9 ธ.ค.63
6 หมึกและกระดาษไข 25,680.00    25,680.00     เฉพาะเจาะจง บ.ริโซ่ (ประเทศไทย)จ่ากัด บ.ริโซ่ (ประเทศไทย)จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 18/2564 ลว. 24 ธ.ค.63
7 วัสดุการศึกษา 22 รายการ 39,805.00    39,805.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ นแก้วฯ หจก.กลิ นแก้วฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 19/2564 ลว. 24 ธ.ค.63
8 ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมท่อประปา 979.00        979.00         เฉพาะเจาะจง บ.โชคพูนผลฯ บ.โชคพูนผลฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 16/2564 ลว. 25 ธ.ค.63
9 โอเวอร์โหลด 560.00        560.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สมบูรณ์อิเล็คทริค หจก.สมบูรณ์อิเล็คทริค เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 17/2564 ลว. 25 ธ.ค.63
10 วัสดุซ่อมแซมระบบประปา 163.00        163.00         เฉพาะเจาะจง บ.โชคพูนผลฯ บ.โชคพูนผลฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 20/2564 ลว. 27 ธ.ค.63
11 แรมโน๊ตบุ๊ค 3,180.00      3,180.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒน์ ร้านไทยวัฒน์ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 22/2564 ลว. 27 ธ.ค.63
12 วัสดุซ่อมแซมระบบประปา 115.00        115.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุฯ บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 21/2564 ลว. 27 ธ.ค.63
13 วัสดุกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 1,244.00      1,244.00       เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโครฯ บ.สยามแม็คโครฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 23/2564 ลว. 29 ธ.ค.63
14 น่้ามัน 4,780.00      4,780.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 28/2564 ลว. 30 ธ.ค.63

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนธันวำคม  2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 ฝาท่อบ่อพักส้วม 150.00        150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมีโชควัสดุ ร้านมีโชควัสดุ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 25/2564 ลว. 6ม.ค.64
2 ซ้ือฝาปิดถังบ่าบัด 659.00        659.00         เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุฯ บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 26/2564 ลว. 6ม.ค.64
3 ไม้ยูคา 2,000.00      2,000.00       เฉพาะเจาะจง สวนมะปรางบ้านกกส้มโฮง สวนมะปรางบ้านกกส้มโฮง เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 27/2564 ลว. 8 ม.ค.64
4 เครื องวัดอุณหภูมิ 2,500.00      2,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยวัฒน์เภสัช หจก.ชัยวัฒน์เภสัช เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 29/2564 ลว. 8 ม.ค.64
5 คอมฯ ปร้ินเตอร์ 19,040.00    19,040.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 30/2564 ลว. 20ม.ค.64
6 อาหารเม็ดโคนมและยา 9,804.00      9,804.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมภูพาน สหกรณ์โคนมภูพาน เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 32/2564 ลว. 27ม.ค.64
7 วัสดุ ห้องสมุด 20,000.00    20,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวิเชียรพานิช ร้านวิเชียรพานิช เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 34/2564 ลว. 29ม.ค.64
8 วัสดุการเงิน บัญชิ 3,959.00      3,959.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิเชียรพานิช ร้านวิเชียรพานิช เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 33/2564 ลว. 29ม.ค.64
9 วัสดุงานโคนม 2,196.00      2,196.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีโชควัสดุ ร้านมีโชควัสดุ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 38/2564 ลว. 29ม.ค.64

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนมกรำคม  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 วัสดุงานบริหารทั วไป 6,168.00      6,168.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิเชียรพานิช ร้านวิเชียรพานิช เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 37/2564 ลว. 8ก.พ.64
2 วัสดุเข้าค่ายลูกเสือ 559.00        559.00         เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโครฯ บ.สยามแม็คโครฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 39/2564 ลว. 8ก.พ.64
3 วัสดุกิจกรรมถวายพานดอกไม้ 1,120.00      1,120.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.รุ่งเรือง ร้าน ว.รุ่งเรือง เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 31/2564 ลว. 9 ก.พ.64
4 วัสดุงานบริหารทั วไป 2,760.00      2,760.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ นแก้วฯ หจก.กลิ นแก้วฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 35/2564 ลว. 8ก.พ.64
5 น่้ามันเดือนมกราคม 3,620.00      3,620.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 36/2564 ลว. 8 ก.พ.64
6 วัสดุป้ายรับสมัครนักเรียน 1,205.00      1,205.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีโชควัสดุ ร้านมีโชควัสดุ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 40/2564 ลว. 11 ก.พ.64

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 อุปกรณ์ป๊ัมน่้า 400.00        400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสกลการไฟฟ้า ร้านสกลการไฟฟ้า เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 41/2564 ลว. 1 มี.ค.64
2 น่้ามันเดือนกุมภาพันธ์ 5,770.00      5,770.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 42/2564 ลว. 2 มี.ค.64
3 ปร้ินเตอร์ 3,990.00      3,990.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 43/2564 ลว. 5 มี.ค.64
3 เติมแก๊ส 674.00        674.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โรงบรรจุแก๊สฯ หจก.โรงบรรจุแก๊สฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 45/2564 ลว. 17 มี.ค.64
5 ถังแก๊ส 2,824.00      2,824.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สกลหล่อยาง หจก.สกลหล่อยาง เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 46/2564 ลว. 17 มี.ค.64
6 วัสดุ การงานอาชีพ 672.00        672.00         เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโครฯ บ.สยามแม็คโครฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 47/2564 ลว. 17 มี.ค.64

ประจ ำเดือนมีนำคม  2564

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 ซ้ือหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 391,880.00   412,514.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ่ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 51/2564 ลว. 16 เม.ย.64

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนเมษำยน  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 วัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 4,950.00      4,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวัฒน์ ร้านไทยวัฒน์ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 58/2564 ลว. 21 พ.ค.64
2 น่้ามัน (เดือนพฤษภาคม) 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 59/2564 ลว. 31 พ.ค.64

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 ปร้ินเตอร์ 3,990.00      3,990.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 60/2564 ลว. 11 มิ.ย.64
2 หมึกปร้ินเตอร์ 1,060.00      1,060.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 61/2564 ลว. 21มิ.ย.64
3 ต้นไม้ 1,000.00      1,000.00       เฉพาะเจาะจง นางนิตยา พันธ์ุชา นางนิตยา พันธ์ุชา เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 63/2564 ลว. 28มิ.ย.64

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 น่้ามัน 4,210.00      4,210.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 67/2564 ลว. 12 ก.ค.64
2 คอมพิวเตอร์กลุ่มบริหารบุคคล 20,990.00    20,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 68/2564 ลว. 14 ก.ค.64
3 หมึกปร้ินเตอร์ 2,450.00      2,450.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 69/2564 ลว. 19 ก.ค.64
4 วัสดุซ่อมปร้ินเตอร์ 1,300.00      1,300.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 70/2564 ลว. 21 ก.ค.64
5 อุปกรณ์ถวายเทียนเข้าพรรษา 4,260.00      4,260.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแสงธรรมสังฆภัณฑ์ ร้านแสงธรรมสังฆภัณฑ์ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 71/2564 ลว. 21 ก.ค.64

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 ซ้ือเครื องปร้ินเตอร์ 5,290.00      5,290.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 76/2564 ลว. 3 ส.ค.64
2 น่้ามัน 520.00        520.00         เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 78/2564 ลว. 6 ส.ค.64
3 เครื องพิมพ์ 9,990.00      9,990.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไอที สมาร์ทฯ บ.ไอที สมาร์ทฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 79/2564 ลว. 10 ส.ค.64
4 เก้าอ้ี 5,970.00      5,970.00       เฉพาะเจาะจง บ.โฮมพลัสฯ บ.โฮมพลัสฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 80/2564 ลว. 10 ส.ค.64
5 วัสดุการศึกษา 2,540.00      2,540.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กลิ นแก้วฯ หจก.กลิ นแก้วฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 82/2564 ลว. 16 ส.ค.64
6 วัสดุการศึกษา (สาระการงานฯ) 13,105.00    13,105.00     เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลพานิช ร้านมงคลพานิช เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 83/2564 ลว. 19 ส.ค.64

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ประจ ำเดือนสิงหำคม  2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง(บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป
เลขท่ีและวันท่ีในกำรจัดซ้ือ

จัดจ้ำง

1 ซ้ือกุญแจ 260.00        260.00         เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ฯ บ.โฮมโปรดักส์ฯ เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 91/2564 ลว. 6 ก.ย.64
2 น่้ามัน 1,750.00      1,750.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด บ. เอส.พี.ปิโตรเลียม จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด/บริการเร็ว 93/2564 ลว. 29 ก.ย.64

ประจ ำเดือนกันยำยน  2564

แบบสรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง(จัดซ้ือ) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564


