
              แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน มีนาคม 2563 

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนไหล่หินวทิยา 

 

ล าดบัที ่ งานจดัซ้ือ วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือก ราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก 

1 วสัดุส านกังาน 3,600 เฉพาะเจาะจง หจก.สุดใจ 3,600 หจก.สุดใจ 3,600 เสนอราคาต ่าสุด 
2 วสัดุการเกษตร 720 เฉพาะเจาะจง หจก.สุดใจ 720 หจก.สุดใจ 720 เสนอราคาต ่าสุด 
3 วสัดุการเกษตร 1,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สุดใจ 1,500 หจก.สุดใจ 1,500 เสนอราคาต ่าสุด 
4 วสัดุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 450 พีที ปิโตรเลียม 450 เสนอราคาต ่าสุด 
5 วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 2,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ชุมพล 2,800 หจก.ชุมพล 2,800  เสนอราคาต ่าสุด 
6 วสัดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 
460 เฉพาะเจาะจง  นายตนัเงิน ก๋องเกิน 460 นายตนัเงิน ก๋องเกิน 460 เสนอราคาต ่าสุด 

7 วสัดุงานบา้นและงานครัว 190 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลคอนกรีต 190 หจก.กมลคอนกรีต 190 เสนอราคาต ่าสุด 
8 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 450 พีที ปิโตรเลียม 450 เสนอราคาต ่าสุด 
9 วสัดุดนตรี 1,800 เฉพาะเจาะจง ดนตรีบา้นครูสอ้ม 1,800 ดนตรีบา้นครูสอ้ม  1,800 เสนอราคาต ่าสุด 
10 วสัดุก่อสร้าง 1,350 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลคอนกรีต 1,380 หจก.กมลคอนกรีต 1,380 เสนอราคาต ่าสุด 

 

  



     แบบ สขร.1 

     

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน เมษายน 2563 

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนไหล่หินวทิยา  

 

ล าดบัที ่ งานจดัซ้ือ วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือก ราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก 

1 วสัดุก่อสร้าง 680 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลคอนกรีต 680 หจก.กมลคอนกรีต 680 เสนอราคาต ่าสุด 
2 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 900 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 900 พีที ปิโตรเลียม 900 เสนอราคาต ่าสุด 

  

 

 

 

 

 



              แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนไหล่หินวทิยา 

 

ล าดบัที ่ งานจดัซ้ือ วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือก ราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก 

1 ซ่อมรถโรงเรียน 300 เฉพาะเจาะจง โยธินดีเซล 300 โยธินดีเซล 300 เสนอราคาต ่าสุด 
2 วสัดุช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 450 พีที ปิโตรเลียม 450 เสนอราคาต ่าสุด 

  

 

 

 

 

 

 



              แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนไหล่หินวทิยา 

 

ล าดบัที ่ งานจดัซ้ือ วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือก ราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก 

1 ซ่อมรถโรงเรียน 3,200 เฉพาะเจาะจง โยธินดีเซล 3,200 โยธินดีเซล 3,200 เสนอราคาต ่าสุด 
2 ซ่อมรถโรงเรียน 1,190 เฉพาะเจาะจง โยธินดีเซล 1,190 โยธินดีเซล 1,190 เสนอราคาต ่าสุด 
3 ป้ายไวนิล 300 เฉพาะเจาะจง อิงคเ์จ็ท 300 อิงคืเจ็ท 300 เสนอราคาต ่าสุด 
4 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 450 พีที ปิโตรเลียม 450 เสนอราคาต ่าสุด 
5 วสัดุดนตรี 1,800 เฉพาะเจาะจง ดนตรีบา้นครูสอ้ม 1,800 ดนตรีบา้นครูสอ้ม  1,800 เสนอราคาต ่าสุด 
6 วสัดุก่อสร้าง 1,350 เฉพาะเจาะจง หจก.กมลคอนกรีต 1,380 หจก.กมลคอนกรีต 1,380 เสนอราคาต ่าสุด 

  

 

 

 



               แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนไหล่หินวทิยา 

ล าดบัที ่ งานจดัซ้ือ วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือก ราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก 

1 หมอน 356 เฉพาะเจาะจง บ๊ิกซีล าปาง 356 บ๊ิกซีล าปาง 356 เสนอราคาต ่าสุด 
2 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 450 พีที ปิโตรเลียม 450 เสนอราคาต ่าสุด 
3 วสัดุงานบา้นงานครัว 400 เฉพาะเจาะจง หจก.วนัชยั 400 หจก.วนัชยั 400 เสนอราคาต ่าสุด 
4 วสัดุส านกังาน 3,000 เฉพาะเจาะจง เอซีซี 3,000 เอซีซี 3,000 เสนอราคาต ่าสุด 
5 วสัดุส านกังาน 2,500 เฉพาะเจาะจง เอซีซี 2,500 เอซีซี 2,500 เสนอราคาต ่าสุด 
6 อุปกรณ์ดนตรี 1,545 เฉพาะเจาะจง หจก.สกลุไทย 1,545 หจก.สกลุไทย 1,545 เสนอราคาต ่าสุด 
7 เส้ือพ้ืนเมือง 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเมง้ฮวด 2,200 ร้านเมง้ฮวด 2,200 เสนอราคาต ่าสุด 
8 หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 12,000 เฉพาะเจาะจง ทีเค พานิช 12,000 ทีเค.พานิช 12,000 เสนอราคาต ่าสุด 

 

 

 

               แบบ สขร.1 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน สิงหาคม 2563 

ช่ือหน่วยงาน โรงเรียนไหล่หินวทิยา 

ล าดบัที ่ งานจดัซ้ือ วงเงนิ
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือก ราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก 

1 ซ่อมแซมบา้นพกัครู 2,800 เฉพาะเจาะจง ธนภรณ์ 2,800 ธนภรณ์ 2,800 เสนอราคาต ่าสุด 
2 วสัดุส านกังาน 2,800 เฉพาะเจาะจง เอซีซี 2,800 เอซีซี 2,800 เสนอราคาต ่าสุด 
3 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 300 พีที ปิโตรเลียม 300 เสนอราคาต ่าสุด 
4 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 200 พีที ปิโตรเลียม 200 เสนอราคาต ่าสุด 
5 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 450 เฉพาะเจาะจง พีที ปิโตรเลียม 450 พีที ปิโตรเลียม 450 เสนอราคาต ่าสุด 
6 กลอ้งวงจรปิด 3,600 เฉพาะเจาะจง เกาะคาคอมพิวเตอร์ 3,600 เกาะคาคอมพิวเตอร์ 3,600 เสนอราคาต ่าสุด 
7 กลอ้งวงจรปิด 4,900 เฉพาะเจาะจง เกาะคาคอมพิวเตอร์ 4,900 เกาะคาคอมพิวเตอร์ 4,900 เสนอราคาต ่าสุด 
8 กลอ้งวงจรปิด 3,610 เฉพาะเจาะจง เกาะคาคอมพิวเตอร์ 3,610 เกาะคาคอมพิวเตอร์ 3,610 เสนอราคาต ่าสุด 

 

 


