
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 สาระสังคม/ 
สติกเกอร์โครงงาน 

1,576 ตกลงราคา หจก.ธนพลดีไซน์
แอนด์มีเดีย 

1,576 หจก.ธนพลดีไซน์
แอนด์มีเดีย 

1,576 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 สาระสังคม/จ้างเหมาท า
ฉากประกอบเล่านิทาน
คุณธรรม 

4,200 ตกลงราคา นายณภัทร  
จันทร์ชนะ 

4,200 นายณภัทร  
จันทร์ชนะ 

4,200 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 วิชาการ/เข้าเล่มเอกสาร 1,755 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 1,755 สกลก๊อปปี้ 1,755 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 บริหารงานทั่วไป/จ้างก าจัด
ปลวก 

40,000 ตกลงราคา ร้านศรีเจริญเซอร์วิส 40,000 ร้านศรีเจริญ
เซอร์วิส 

40,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 งานธุรการ/เปลี่ยนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

1,100 ตกลงราคา บ.ไอทีสมาร์ท 
เซอร์วิสจ ากัด 

1,100 บ.ไอทีสมาร์ท 
เซอร์วิสจ ากัด 

1,100 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 การงานอาชีพ/ปริ้นเอกสาร 1,050 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 1,050 สกลก๊อปปี้ 1,050 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 วิชาการ,ธุรการ/ถ่ายเอกสาร 874 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 874 สกลก๊อปปี้ 874 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 สาระวิทยาศาสตร์/ท าป้าย
ไวนิลโครงไม้ 

300 ตกลงราคา เกรทป้ายสวย 300 เกรทป้ายสวย 300 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

9 แผนงานและงบประมาณ/
ล้างท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

600 ตกลงราคา นายธณัญพรรษ  
แก้วปัญญา 

600 นายธณัญพรรษ  
แก้วปัญญา 

600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 
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โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

10 งานบริหาร/ติดตั้งไฟบริเวณ
หอพระ 

200 ตกลงราคา บ.สยามโกลเฮ้าส์ 
จ ากัด 

200 บ.สยามโกลเฮ้าส์ 
จ ากัด 

200 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 งานบริหาร/น้ ามันรถ
ทะเบียน 40-0103 

1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 งานบริหาร/น้ ามันรถ
ทะเบียน นข 2859 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 งานบริหาร/วัสดุส านักงาน 4,400 ตกลงราคา หจก.สกลนคร   
ศึกษาภัณฑ์ 

4,400 หจก.สกลนคร
ศึกษาภัณฑ์ 

4,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 สาระคณิตศาสตร์/วัสดุ
ส านักงาน 

1,680 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 1,680 ร้านดอกคูน 1,680 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

902 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 902 ร้านดอกคูน 902 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

16 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

702 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 702 ร้านดอกคูน 702 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

17 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

180 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 180 ร้านดอกคูน 180 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

18 สาระสังคม/วัสดุส านักงาน 480 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 480 ร้านดอกคูน 480 มีคณุสมบัติถูกต้อง 

19 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิง 
รถทะเบียน นข 2859 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

299 ตกลงราคา เกรียงไกรฮาร์ดแวร์ 299 เกรียงไกรฮาร์ดแวร์ 299 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 สาระการงานฯ/วัสดุ
การศึกษา 

684 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 684 ร้านดอกคูน 684 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 สาระการงานฯ/วัสดุ
การศึกษา 

3,675 ตกลงราคา อิงค์เจ็ต 55 3,675 อิงค์เจ็ต 55 3,675 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

5,588 ตกลงราคา กิติพงษ์อีเลคทรอนิค 5,588 กิติพงษ์อีเลคทรอนิค 5,588 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

6,769 ตกลงราคา กิติพงษ์อีเลคทรอนิค 6,769 กิติพงษ์อีเลคทรอนิค 6,769 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 สาระการงานฯ/วัสดุ
การศึกษา 

2,025 ตกลงราคา นเรศฟลอรีสท์ 2,025 นเรศฟลอรีสท์ 2,025 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 สาระการงานฯ/วัสดุเครื่อง
บริโภค 

140 ตกลงราคา น.ส.อัญชลีพร     
ปลีกลาง 

140 น.ส.อัญชลีพร      
ปลีกลาง 

140 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 สาระการงานฯ/วัสดุเครื่อง
บริโภคสาระการงานฯ 

280 ตกลงราคา น.ส.อัญชลีพร     
ปลีกลาง 

280 น.ส.อัญชลีพร      
ปลีกลาง 

280 มีคุณสมบัติถูกต้อง 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

9 สาระการงานฯ/วัสดุอ่ืนๆ 1,000 ตกลงราคา นเรศฟลอรีสท์ 1,000 นเรศฟลอรีสท์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

10 สาระภาษาไทย/วัสดุ
ส านักงาน 

2,374.20 ตกลงราคา บ.บีทูเอส จ ากัด 2,374.20 บ.บีทูเอส จ ากัด 2,374.20 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิง 
รถ กฉ 7357 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 สาระการงานฯ/วัสดุ
ส านักงาน 

688 ตกลงราคา สะเลเต 688 สะเลเต 688 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 สาระการงานฯ/วัสดุเครื่อง
บริโภค 

180 ตกลงราคา น.ส.วราภรณ์ 
สกลพูนผล 

180 น.ส.วราภรณ์ 
สกลพูนผล 

180 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 สาระการงานฯ/วัสดุเครื่อง
บริโภค 

880 ตกลงราคา นางสุจิตร์ตา 
โคตรธรรม 

880 นางสุจิตร์ตา 
โคตรธรรม 

880 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 สาระการงานฯ/วัสดุเครื่อง
บริโภค 

890 ตกลงราคา น.ส.กันสารา 
จันทรังษี 

890 น.ส.กันสารา 
จันทรังษี 

890 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

16 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

381 ตกลงราคา กิติพงษ์อิเลคทรอนิค 381 กิติพงษ์อิเลคทรอนิค 381 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

17 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
ก่อสร้าง 

650 ตกลงราคา ธ ารงค์ไทย 650 ธ ารงค์ไทย 650 มีคุณสมบัติถูกต้อง 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

18 สาระการงานฯ/วัสดุ
ส านักงาน 

800 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 800 ร้านดอกคูน 800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

19 สาระการงานฯ/วัสดุ
ส านักงาน 

820 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 820 ร้านดอกคูน 820 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

20 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

940 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 940 ร้านดอกคูน 940 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

21 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

5,400 ตกลงราคา กิติพงษ์อีเลคทรอนิค 5,400 กิติพงษ์อีเลคทรอนิค 5,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

22 สาระการงานฯ/วัสดุเครื่อง
บริโภค 

150 ตกลงราคา น.ส.วราภรณ์ 
สกลพูนผล 

150 น.ส.วราภรณ์ 
สกลพูนผล 

150 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

23 สาระการงานฯ/วัสดุเครื่อง
บริโภค 

780 ตกลงราคา นางสุจิตร์ตา 
โคตรธรรม 

780 นางสุจิตร์ตา 
โคตรธรรม 

780 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

24 สาระการงานฯ/วัสดุอ่ืนๆ 138 ตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

138 บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

138 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

25 สาระการงานฯ/วัสดุเครื่อง
บริโภค 

1,730 ตกลงราคา น.ส.ชลดา 
สายสุวรรณ์ 

1,730 น.ส.ชลดา 
สายสุวรรณ์ 

1,730 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

26 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

990 ตกลงราคา รา้นป้ายก้าวหน้า 990 ร้านป้ายก้าวหน้า 990 มีคุณสมบัติถูกต้อง 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

27 สาระการงานฯ/วัสดุงาน
บ้านงานครัว 

1,650 ตกลงราคา เชียงเครือ
เครื่องปั้นดินเผา 

1,650 เชียงเครือ
เครื่องปั้นดินเผา 

1,650 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

28 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุอื่นๆ 1,300 ตกลงราคา ร้านสดใสทเวนตี้ 1,300 ร้านสดใสทเวนตี้ 1,300 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

29 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

390 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 390 ร้านดอกคูน 390 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

30 สาระการงานฯ/วัสดุงาน
บ้านงานครัว 

971 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 971 ร้านดอกคูน 971 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

31 สาระการงานฯ/วัสดุ
ส านักงาน 

2,600 ตกลงราคา หจก.พิทักษ์ภัณฑ์ 
สกลนคร 

2,600 หจก.พิทักษ์ภัณฑ์ 
สกลนคร 

2,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

32 สาระการงานฯ/วัสดุงาน
บ้านงานครัว 

3,600 ตกลงราคา ร้านวิภาพรผ้าไทย 3,600 ร้านวิภาพรผ้าไทย 3,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

33 งานบริหาร/วัสดุก่อสร้าง 55 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด 

55 บ.สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด 

55 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

34 สาระการงานฯ/วัสดุอ่ืนๆ 1,900 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 1,900 ร้านดอกคูน 1,900 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

35 สาระการงานฯ/วัสดุงาน
บ้านงานครัว 

4,090 ตกลงราคา นางพิระ 
ประเสริฐก้านตง 

4,090 นางพิระ 
ประเสริฐก้านตง 

4,090 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

36 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
ไฟฟ้า 

850 ตกลงราคา ร้านสมบูรณ์   
อีเลคทริค 

850 ร้านสมบูรณ์   
อีเลคทริค 

850 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

37 สาระการงานฯ/วัสดุ
การเกษตร 

1,000 ตกลงราคา นายสิทธิโชค นรบุตร 1,000 นายสิทธิโชค นรบุตร 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

38 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิง 450 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 450 บ.วิมลรัตน์ 450 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

39 สาระศิลปะ/เช่าชุด 25,000 ตกลงราคา นายเกียรติวัฒน์ 
ฤทธิ์ฤาชัย 

25,000 นายเกียรติวัฒน์ 
ฤทธิ์ฤาชัย 

25,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

40 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

555 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 555 ร้านดอกคูน 555 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

41 สาระการงานฯ/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ (แยกจอ) 

11,800 ตกลงราคา บ.พีเอ ซาวด์      
เซนเตอร์ จ ากัด 

11,800 บ.พีเอ ซาวด์      
เซนเตอร์ จ ากัด 

11,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

42 สาระศิลปะ/วัสดุเครื่อง
ดนตรี 

3,650 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญ
ภัณฑ์ 

3,650 หจก.สกลรุ่งเจริญ
ภัณฑ์ 

3,650 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

43 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2,000 ตกลงราคา เกรทป้ายสวย 2,000 เกรทป้ายสวย 2,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุ
เครื่องแต่งกาย 

13,200 ตกลงราคา ร้านน้องหญิงโอวี
แอล 

13,200 ร้านน้องหญิงโอวีแอล 13,200 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

45 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิงรถ 
นข 2859 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

46 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิงรถ
ทะเบียน 40-0103 

1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

47 งานบริหาร/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

4,500 ตกลงราคา นางระวีวรรณ 
ดาโอภา 

4,500 นางระวีวรรณ 
ดาโอภา 

4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

48 งานบริหาร/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

9,360 ตกลงราคา ร้าน ว.รุ่งเรือง 9,360 ร้าน ว.รุ่งเรือง 9,360 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

49 วิชาการ/วัสดุอ่ืนๆ 1,000 ตกลงราคา นเรศฟลอรีสท์ 1,000 นเรศฟลอรีสท์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

50 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

4,087.40 ตกลงราคา บ.โกลเด้นเกรนฯ 4,087.40 บ.โกลเด้นเกรนฯ 4,087.40 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

51 งานบริหาร/วัสดุอื่นๆ 235 ตกลงราคา บ.สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด 

235 บ.สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด 

235 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

52 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิง 1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

53 งานบริหาร/วัสดุก่อสร้าง 3,099 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต จ ากัด 

3,099 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 
จ ากัด 

3,099 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

 
สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง

ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

54 วิชาการ/วัสดุก่อสร้าง 560 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต จ ากัด 

560 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 
จ ากัด 

560 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

55 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิงรถ
ทะเบียน กฉ 7357 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

500 ตกลงราคา อิงค์เจ็ต 55 500 อิงค์เจ็ต 55 500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

57 งานห้องสมุด/วัสดุส านักงาน 4,418 ตกลงราคา ห.จ.ก.สกลพิทยา
บุ๊คสโตร์ 

4,418 ห.จ.ก.สกลพิทยา
บุ๊คสโตร์ 

4,418 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

58 สาระสังคม/วัสดุเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

12,800 ตกลงราคา ร้านเกรทป้ายสวย  ร้านเกรทป้ายสวย 12,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

59 สาระการงานฯ/วัสดุ
ส านักงาน 

720 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 720 สกลก๊อปปี้ 720 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

60 สาระการงานฯ/วัสดุ
ส านักงาน 

130 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 130 สกลก๊อปปี้ 130 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

61 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
วัสดุส านักงาน 

700 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 700 สกลก๊อปปี้ 700 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

62 สาระสังคม/วัสดุ 
เครื่องแต่งกาย 

3,000 ตกลงราคา ร้านปลายฟ้า 3,000 ร้านปลายฟ้า 3,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

63 งานบริหาร/ตรวจเช็คสภาพ
รถ นข 2859 

15,120 ตกลงราคา ปัญญาคาร์แคร์ 15,120 ปัญญาคาร์แคร์ 15,120 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

64 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
วัสดุส านักงาน 

1,903 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 1,903 สกลก๊อปปี้ 1,903 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

65 งานบริหาร/ล้างท าความ
สะอาดแอร์ 

8,100 ตกลงราคา อิสานแอร์ 8,100 อิสานแอร์ 8,100 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

66 งานบริหาร/ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าหอประชุม 

11,510 ตกลงราคา นายสามารถ 
ฟุ้งมาก 

11,510 นายสามารถ 
ฟุ้งมาก 

11,510 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

67 งานธุรการ/เปลี่ยนตลับหมึก 
810 

767 ตกลงราคา ไอที สมาร์ท เซอร์วิส 
จ ากัด 

767 ไอที สมาร์ท เซอร์วิส 
จ ากัด 

767 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

68 ฝ่ายวิชาการ/เปลี่ยนตลับ
หมึก 811 

947 ตกลงราคา ไอที สมาร์ท เซอร์วิส 
จ ากัด 

947 ไอที สมาร์ท เซอร์วิส 
จ ากัด 

947 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

69 งานทูบี/เหมาท าแท่นหมุน 
(โมเดลเพชร) 

1,500 ตกลงราคา นายสมเกียรติ 
ลีลาไชย 

1,500 นายสมเกียรติ 
ลีลาไชย 

1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

70 สาระศิลปะ/เหมาชุดแต่ง
กาย-แต่งหน้า 

21,500 ตกลงราคา นายเกียรติวัฒน์ 
ฤทธิ์ฤาชัย 

21,500 นายเกียรติวัฒน์ 
ฤทธิ์ฤาชัย 

21,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

71 สาระคณิตศาสตร์/เหมารถ
รับส่งนักเรียน 

2,000 ตกลงราคา นายพงษ์ศักดิ์ 
เฉิดฉาย 

2,000 นายพงษ์ศักดิ์ 
เฉิดฉาย 

2,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

72 สาระคณิตศาสตร์/เหมารถ
รับส่งนักเรียน 

2,000 ตกลงราคา นายทะนงศักดิ์ 
กุลชาติ 

2,000 นายทะนงศักดิ์ 
กุลชาติ 

2,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

73 สาระศิลปะ/เหมาท าป้าย
โรงเรียน 

1,500 ตกลงราคา นายสุรพล 
งอยภูธร 

1,500 นายสุรพล 
งอยภูธร 

1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

74 ฝ่ายกิจการนักเรียน/ถ่าย
เอกสาร 

2,364 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 2,364 สกลก๊อปปี้ 2,364 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

75 สาระคณิตศาสตร์/เหมารถ
รับส่งนักเรียน 

2,000 ตกลงราคา นายอาวุธ 
คุ้มหินลาด 

2,000 นายอาวุธ 
คุ้มหินลาด 

2,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

76 ฝ่ายบริหาร/จ้างก าจัดปลวก 40,000 ตกลงราคา ร้านศรีเจริญเซอร์วิส 40,000 ร้านศรีเจริญเซอร์วิส 40,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

77 ฝ่ายบริหาร/ปรับปรุงเสาธง 750 ตกลงราคา นายชลากร 
ซิมังค์ 

750 นายชลากร 
ซิมังค์ 

750 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

78 งานอ านวยการ/ถ่ายเอกสาร 1,227 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 1,227 สกลก๊อปปี้ 1,227 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

79 สาระต่างประเทศ/เหมาเช่า
ชุดอาเซียน 

1,500 ตกลงราคา ร้านโอวีแอล 1,500 ร้านโอวีแอล 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

80 กิจการนักเรียน/เหมาตัดสูท
แกนน านักเรียน 

21,600 ตกลงราคา ดี.ดี.เทเลอร์ 21,600 ดี.ดี.เทเลอร์ 21,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

81 อาคารสถานที่/วัสดุก่อสร้าง 21,088.50 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

21,088.50 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 21,088.50 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

82 สาระสังคม/วัสดุเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

12,800 ตกลงราคา ร้านเกรทป้ายสวย 12,800 ร้านเกรทป้ายสวย 12,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

83 สาระการงาน/เข้าเล่ม
เอกสาร 

720 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 720 สกลก๊อปปี้ 720 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาทีต่กลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 งานบริหาร/น้ ามันเชื้อเพลิง 
รถ 40-0103 

1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

4,797 ตกลงราคา บ.ทีชเทค จ ากัด 4,797 บ.ทีชเทค จ ากัด 4,797 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

560 ตกลงราคา นายฐิติวัฒน์ 
สุวรรณประเสริฐ 

560 นายฐิติวัฒน์ 
สุวรรณประเสริฐ 

560 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
ส านักงาน 

2,684 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 2,684 ร้านดอกคูน 2,684 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 งานทูบี/วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,500 ตกลงราคา น.ส.รัชน ีนนต์สุข 1,500 น.ส.รัชน ีนนต์สุข 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 งานบริหาร/น้ ามันเชื้อเพลิง 
รถ นข 2859 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 สาระสังคม/วัสดุเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

1,290 ตกลงราคา ร้านเกรทป้ายสวย 1,290 ร้านเกรทป้ายสวย 1,290 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

2,080 ตกลงราคา น.ส.สชุาดา ค าเพชร 2,080 น.ส.สชุาดา ค าเพชร 2,080 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

9 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

1,600 ตกลงราคา ร้านพิกุลทอง 1,600 ร้านพิกุลทอง 1,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

10 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

400 ตกลงราคา น.ส.อาทิตยา สู่สุข 400 น.ส.อาทิตยา สู่สุข 400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

1,680 ตกลงราคา นายเอกธนา พิมเสน 1,680 นายเอกธนา พิมเสน 1,680 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 งานบริหาร/น้ ามันเชื้อเพลิง 
รถ กฉ 7357 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 4,475 ตกลงราคา หจก.สกลนครศึกษา
ภัณฑ์ 

4,475 หจก.สกลนครศึกษา
ภัณฑ์ 

4,475 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
ส านักงาน 

1,136 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 1,136 ร้านดอกคูน 1,136 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

800 ตกลงราคา ป้ายก้าวหน้า 800 ป้ายก้าวหน้า 800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

16 สาระสังคม/วัสดุส านักงาน 5,235 ตกลงราคา หจก.สกลนครศึกษา
ภัณฑ์ 

5,235 หจก.สกลนครศึกษา
ภัณฑ์ 

5,235 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

17 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุงาน
บ้านงานครัว 

570 ตกลงราคา ร้านผ้ามยุรีสกลนคร 570 ร้านผ้ามยุรีสกลนคร 570 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

18 งานบริหาร/น้ ามันเชื้อเพลิง 
รถ นข 2859 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

19 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

1,300 ตกลงราคา น.ส.ล าพึง นาโควงค์ 1,300 น.ส.ล าพึง นาโควงค์ 1,300 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

20 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

2,055 ตกลงราคา ร้านพิกุลทอง 2,055 ร้านพิกุลทอง 2,055 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

21 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

4,800 ตกลงราคา หกก.สกลหล่อยาง 4,800 หกก.สกลหล่อยาง 4,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

22 สาระการงาน/วัสดุ
ส านักงาน 

160 ตกลงราคา สะเลเตบุ๊คส์ 160 สะเลเตบุ๊คส์ 160 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

23 สาระภาษาต่างประเทศ/
วัสดุเครื่องแต่งกาย 

2,510 ตกลงราคา กิ้ฟโฟร์ยูช้อป 2,510 กิ้ฟโฟร์ยูช้อป 2,510 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

24 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

1,180 ตกลงราคา นางยวน โทขาก้อน 1,180 นางยวน โทขาก้อน 1,180 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

25 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

770 ตกลงราคา น.ส.เฟ่ืองฟ้า  
เบ้าหล่อ 

770 น.ส.เฟ่ืองฟ้า  
เบ้าหล่อ 

770 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

26 สาระการงาน/วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

350 ตกลงราคา น.ส.จิรดา พรมมา 350 น.ส.จิรดา พรมมา 350 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

27 สาระภาษาต่างประเทศ/
วัสดุส านักงาน 

950 ตกลงราคา ลานโพธิ์กิ๊ปช้อป 950 ลานโพธิ์กิ๊ปช้อป 950 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

28 สาระภาษาต่างประเทศ/
วัสดุงานบ้านงานครัว 

1,178 ตกลงราคา แม็คโคร 1,178 แม็คโคร 1,178 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

29 สาระภาษาต่างประเทศ/
วัสดุส านักงาน 

85 ตกลงราคา ร้านดอกคูน 85 ร้านดอกคูน 85 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

30 สาระสุขศึกษาฯ/วัสดุ 
งานบ้านงานครัว 

6,690 ตกลงราคา ร้านพรพิชิต 6,690 ร้านพรพิชิต 6,690 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

31 สาระสังคม/เข้าเล่มเอกสาร 800 ตกลงราคา ร้านชีวาส 
ปริ้นติ้งกรุ๊ป 

800 ร้านชีวาส 
ปริ้นติ้งกรุ๊ป 

800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

32 กลุ่มแผนงาน/ซ่อมกระจก
บานเลื่อนรถโรงเรียน 

4,300 ตกลงราคา ร้านศรีวิชาเบาะยนต์ 4,300  4,300 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

33 งานแนะแนว/ซ่อมประตู
ห้องแนะแนว 

3,000 ตกลงราคา ชาญอลูมิเนียม 3,000 ชาญอลูมิเนียม 3,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

34 กลุ่มแผนงาน/ซ่อมโครง
หลังคารถโรงเรียน 

3,120 ตกลงราคา อู่วันชนะสกลนคร 3,120 อู่วันชนะสกลนคร 3,120 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

35 กลุ่มแผนงาน/ถ่ายเอกสาร 5,298 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 5,298 สกลก๊อปปี้ 5,298 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

36 กลุ่มแผนงาน/ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงาน 

1,600 ตกลงราคา ชาญอลูมิเนียม 1,600 ชาญอลูมิเนียม 1,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

37 สาระการงาน/ถ่ายเอกสาร-
เข้าเล่ม 

1,400 ตกลงราคา พรทิพย์ 1,400 พรทิพย์ 1,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

38 สาระสังคม/เช่าเครื่องแต่ง
กาย-แต่งหน้า 

4,000 ตกลงราคา ปลายฟ้า 4,000 ปลายฟ้า 4,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

39 สาระสังคม/วัสดุเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

2,400 ตกลงราคา เกรทป้ายสวย 2,400 เกรทป้ายสวย 2,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

40 สาระศิลปะ/เช่าชุด-อุปกรณ์
การแสดง 

25,000 ตกลงราคา ปลายฟ้า 25,000 ปลายฟ้า 25,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

41 สาระสังคม/เข้าเล่มเอกสาร 350 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 350 สกลก๊อปปี้ 350 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

42 สาระศิลปะ/เช่าเหมารถตู้ 3,600 ตกลงราคา นายเอกภาพ 
สิทธิอมร 

3,600 นายเอกภาพ 
สิทธิอมร 

3,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

43 สาระศิลปะ/เหมารถ
โดยสารไม่ประจ าทาง 

30,000 ตกลงราคา นายอรรถสิทธิ์ 
สิงห์คาม 

30,000 นายอรรถสิทธิ์ 
สิงห์คาม 

30,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

44 สาระการงาน/เหมารถ
โดยสารไม่ประจ าทาง 

10,500 ตกลงราคา นายส ารี กันฮะ 10,500 นายส ารี กันฮะ 10,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

45 สาระสังคม/เหมารถโดยสาร
ไม่ประจ าทาง 

7,500 ตกลงราคา นายนิรันดร  
จาเพียราช 

7,500 นายนิรันดร  
จาเพียราช 

7,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

46 สาระสังคม/เหมารถโดยสาร
ไม่ประจ าทาง 

5,600 ตกลงราคา นายทวีศักดิ์  
พลมีเดช 

5,600 นายทวีศักดิ์  
พลมีเดช 

5,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

47 สาระสังคม/เหมารถโดยสาร
ไม่ประจ าทาง 

5,500 ตกลงราคา นายเชษฐา 
บุญตะหล้า 

5,500 นายเชษฐา 
บุญตะหล้า 

5,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

48 สาระสุขศึกษาฯ/วัสดุ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1,795 ตกลงราคา ร้านป้ายก้าวหน้า 1,795 ร้านป้ายก้าวหน้า 1,795 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

49 สาระสังคม/เข้าเล่มเอกสาร 800 ตกลงราคา ร้านชีวาสฯ 800 ร้านชีวาสฯ 800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิง 
รถ นฃ 2859 

1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 สาระภาษาต่างประเทศ/
วัสดุงานบ้านงานครัว 

207 ตกลงราคา หจก.ก าปั่นทองเปลว
ค้าผ้า 

207 หจก.ก าปั่นทองเปลว
ค้าผ้า 

207 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 สาระภาษาต่างประเทศ/
วัสดุงานบ้านงานครัว 

600 ตกลงราคา แม็คโคร 600 แม็คโคร 600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 งานบริหาร/วัสดุเชื้อเพลิง 
รถ 40-0103 

1,800 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,800 บ.วิมลรัตน์ 1,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 สาระการงาน/วัสดุ
การเกษตร 

4,100 ตกลงราคา เจริญวัฒนา 4,100 เจริญวัฒนา 4,100 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 สาระการงาน/วัสดุ
การเกษตร 

3,750 ตกลงราคา เจริญวัฒนา 3,750 เจริญวัฒนา 3,750 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 งานบริหาร/วัสดุก่อสร้าง 150 ตกลงราคา โชคพูนผลคอนกรีต 150 โชคพูนผลคอนกรีต 150 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 งานแผน/วัสดุเชื้อเพลิง 1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

9 งานแผน/วัสดุเชื้อเพลิง 1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/วัสดุ
ส านักงาน 

420 ตกลงราคา เทียนอันสังฆภัณฑ์ 420 เทียนอันสังฆภัณฑ์ 420 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

11 งานแผน/วัสดุเชื้อเพลิง รถ 
บฉ 7357 

1,000 ตกลงราคา บ.เอสพีปิโตเลียม 1,000 บ.เอสพีปิโตเลียม 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 งานแผน/วัสดุเชื้อเพลิง รถ 
40-0103 

1,800 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,800 บ.วิมลรัตน์ 1,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 งานอาคารสถานที่/วัสดุ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

28,000 ตกลงราคา นายสุทธิชัย 
พรหมโคตร 

28,000 นายสุทธิชัย 
พรหมโคตร 

28,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 งานบริหาร/ซ่อมบ ารุงรถ 
นข 212 สก 

3,600 ตกลงราคา ไอเดียแอร์ไฟฟ้า 3,600 ไอเดียแอร์ไฟฟ้า 3,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 สาระศิลปะ/ซ่อมบ ารุง
เครื่องเป่าทูบ้า 

7,000 ตกลงราคา ธัชนนท์ สุขสวัสดิ์ 7,000 ธัชนนท์ สุขสวัสดิ์ 7,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

16 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

5,400 ตกลงราคา ร้านเกรทป้ายสวย 5,400 ร้านเกรทป้ายสวย 5,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

17 งานสารบรรณ/ถ่ายเอกสาร 3,772 ตกลงราคา สกลก๊อปปี้ 3,772 สกลก๊อปปี้ 3,772 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

18 งานอาคารสถานที่/วัสดุ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

295 ตกลงราคา ไอเดียกราฟฟิก 295 ไอเดียกราฟฟิก 295 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

19 งานอาคารสถานที่/วัสดุ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

630 ตกลงราคา ไอเดียกราฟฟิก 630 ไอเดียกราฟฟิก 630 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

20 งานบริหาร/วัสดุเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

594 ตกลงราคา ไอเดียกราฟฟิก 594 ไอเดียกราฟฟิก 594 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

21 ฝ่ายวิชาการ/ตรายาง 670 ตกลงราคา สกลนครบล๊อค 670 สกลนครบล๊อค 670 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

22 งานสารบรรณ/ตรายาง 1,370 ตกลงราคา สกลนครบล๊อค 1,370 สกลนครบล๊อค 1,370 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

23 งานอาคารสถานที่/ท าป้าย
หอพระ 

2,500 ตกลงราคา ร้านดอกอ้อย 
การป้าย 

2,500 ร้านดอกอ้อย 
การป้าย 

2,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ นข 2859 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 สาระภาษาไทย/วัสดุ
ส านักงาน 

645 ตกลงราคา แม็คโคร 645 แม็คโคร 645 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 กิจการนักเรียน/วัสดุ
ก่อสร้าง 

660 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

660 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

660 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 27,000 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

27,000 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

27,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 1,285 ตกลงราคา ดอกคูน 1,285 ดอกคูน 1,285 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 งานทะเบียนวัดผล/ซ่อม
ประตู 

900 ตกลงราคา ชาญอลูมิเนียม 900 ชาญอลูมิเนียม 900 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 สาระภาษาต่างประเทศ/
วัสดุส านักงาน 

3,300 ตกลงราคา มงคลพานิช 3,300 มงคลพานิช 3,300 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ กฉ 7357 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

9 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

700 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 700 บ.วิมลรัตน์ 700 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

10 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 53,500 ตกลงราคา บ.ริโซ่ ประเทศไทย 53,500 บ.ริโซ่ ประเทศไทย 53,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ นข 212 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 งานห้องสมุด/วัสดุส านักงาน 3,685 ตกลงราคา ห.จ.ก.สกลพิทยา
บุ๊คสโตร์ 

3,685 ห.จ.ก.สกลพิทยา
บุ๊คสโตร์ 

3,685 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 งานพัสดุ/วัสดุส านักงาน 22,180 ตกลงราคา หจก.ถมทอง 
ศึกษาภัณฑ์ 

22,180 หจก.ถมทอง 
ศึกษาภัณฑ์ 

22,180 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 สาระภาษาไทย/วัสดุ
ส านักงาน 

2,295 ตกลงราคา หจก.ถมทอง 
ศึกษาภัณฑ์ 

2,295 หจก.ถมทอง 
ศึกษาภัณฑ์ 

2,295 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 สาระสังคม/ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

9,800 ตกลงราคา นิวสกลเฟอร์นิเจอร์ 9,800 นิวสกลเฟอร์นิเจอร์ 9,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 55,500 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

55,500 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

55,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 5,007 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

5,007 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

5,007 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 82,243 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

82,243 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

82,243 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 สาระศิลปะ/วัสดุก่อสร้าง 4,366 ตกลงราคา หจก.กิตติวัสดุ
ก่อสร้าง 

4,366 หจก.กิตติวัสดุ
ก่อสร้าง 

4,366 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

9 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 1,415 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

1,415 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

1,415 มีคุณสมบัติถูกต้อง 



 
 
 

 
สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง

ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

10 สาระภาษาไทย/วัสดุ
ส านักงาน 

28,984.54 ตกลงราคา บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด 

28,984.54 บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 28,984.54 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ กฉ 7357 

1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุก่อสร้าง 920 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

920 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

920 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
ก่อสร้าง 

375 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

375 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

375 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ นข5608 

1,000 ตกลงราคา บ.เอส.พี.ปิโตเลียม 1,000 บ.เอส.พี.ปิโตเลียม 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุก่อสร้าง 7,075 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล 7,075 บ.โชคพูนผล 7,075 มีคุณสมบัติถกูต้อง 

16 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ 40-0103 

1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

17 งานห้องสมุด/วัสดุส านักงาน 3,979 ตกลงราคา ห.จ.ก.สกลพิทยา
บุ๊คสโตร์ 

3,979 ห.จ.ก.สกลพิทยา
บุ๊คสโตร์ 

3,979 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

 
สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
ประจ าเดือนเมษายน 2564 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง

ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 22,400 ตกลงราคา หจก.ถมทอง 
ศึกษาภัณฑ์ 

22,400 หจก.ถมทอง 
ศึกษาภัณฑ์ 

22,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ กฉ 7357 

1,000 ตกลงราคา บ.เอส.พี.ปิโตเลียม 1,000 บ.เอส.พี.ปิโตเลียม 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ นข2859 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 สาระการงาน/ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

4,500 ตกลงราคา หจก.ภูริพัฒน์ กรุ๊ป 4,500 หจก.ภูริพัฒน์ กรุ๊ป 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 สาระการงาน/ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

282,000 ตกลงราคา ไอ เทคโนโลยี 282,000 ไอ เทคโนโลยี 282,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 ฝ่ายวิชาการ/วัสดุส านักงาน 40,660 ตกลงราคา บ.ริโซ่ ประเทศไทย 40,660 บ.ริโซ่ ประเทศไทย 40,660 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 สาระศิลปะ/วัสดุก่อสร้าง 71,127 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต จ ากัด 

71,127 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 
จ ากัด 

71,127 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 500 บ.วิมลรัตน์ 500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ นข 2859 

1,200 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,200 บ.วิมลรัตน์ 1,200 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ บน5608 

1,000 ตกลงราคา บ.เอส.พี.ปิโตเลียม 1,000 บ.เอส.พี.ปิโตเลียม 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 อาคารสถานที่/วัสดุงานบ้าน
งานครวั 

11,570 ตกลงราคา ร้าน ว.รุ่งเรือง 11,570 ร้าน ว.รุ่งเรือง 11,570 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ 40-0103 

2,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 2,000 บ.วิมลรัตน์ 2,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ บฉ7357 

1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

390 ตกลงราคา กิติพงษ์อิเลคทรอนิค 390 กิติพงษ์อิเลคทรอนิค 390 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 สาระวิทยาศาสตร์/วัสดุ
การศึกษา 

185 ตกลงราคา บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

185 บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จ ากัด 

185 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

9 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ 40-0103 

1,500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,500 บ.วิมลรัตน์ 1,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

10 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง รถ นข2859 

1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 1,000 บ.วิมลรัตน์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 งานบริหาร/วัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ 500 บ.วิมลรัตน์ 500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนมถิุนายน 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,640 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

4,640 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

4,640 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,250 ตกลงราคา ร้านนิวสกล
เฟอร์นิเจอร์ 

1,250 ร้านนิวสกล
เฟอร์นิเจอร์ 

1,250 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,961 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

22,961 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

22,961 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 35,750 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

35,750 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

35,750 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,960 ตกลงราคา ร้านนิวสกล
เฟอร์นิเจอร์ 

2,960 ร้านนิวสกล
เฟอร์นิเจอร์ 

2,960 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 วัสดุก่อสร้าง 7,263 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

7,263 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

7,263 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน 8,800 ตกลงราคา ร้านนิวสกล
เฟอร์นิเจอร์ 

8,800 ร้านนิวสกล
เฟอร์นิเจอร์ 

8,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 วัสดุก่อสร้าง 7,263 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

7,263 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

7,263 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

9 วัสดุก่อสร้าง 63,917.50 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

63,917.50 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 63,917.50 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,955 ตกลงราคา หจก.สมบูรณ์อิเลค 
ทริคสกลนคร 

11,955 หจก.สมบูรณ์อิเลค 
ทริคสกลนคร 

11,955 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 217 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

217 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

217 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 วัสดุก่อสร้าง 1,194 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

1,194 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 1,194 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 วัสดุส านักงาน 650 ตกลงราคา บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

650 บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

650 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 วัสดุส านักงาน 1,465 ตกลงราคา บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

1,465 บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

1,465 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 780 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

780 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

780 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

17 วัสดุการเกษตร 2,000 ตกลงราคา ร้านสวนรินทร์ 2,000 ร้านสวนรินทร์ 2,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 960 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

960 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

960 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

19 วัสดุส านักงาน 4,966 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

4,966 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

4,966 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

20 วัสดุส านักงาน 5,790 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

5,790 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

5,790 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

21 วัสดุวิทยาศาตร์และ
การแพทย์ 

20,520 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

20,520 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

20,520 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

22 วัสดุส านักงาน 55,640 ตกลงราคา บ.ริโซ่ (ประเทศไทย)
จ ากัด 

55,640 บ.ริโซ่ (ประเทศไทย)
จ ากัด 

55,640 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 430 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

430 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

430 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

24 วัสดุส านักงาน 4,000 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

4,000 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

4,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

25 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

600  600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

26 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 230 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

230 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

230 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

27 วัสดุส านักงาน 795 ตกลงราคา บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

795 บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

795 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

28 วัสดุวิทยาศาตร์และ
การแพทย์ 

4,500 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

4,500 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

29 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,410 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

5,410 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

5,410 มีคุณสมบัติถกูต้อง 

30 วัสดุงานบ้านงานครัว 36,594 ตกลงราคา หจก.เอส อาร์.วี.เคมี
คอล 

36,594 หจก.เอส อาร์.วี.เคมี
คอล 

36,594 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

31 วัสดุส านักงาน 350 ตกลงราคา บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

350 บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

350 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

32 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

33 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

34 วัสดุส านักงาน 1,210 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

1,210 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

1,210 มีคุณสมบัติถูกต้อง 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

35 วัสดุส านักงาน 3,260 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

3,260 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

3,260 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

36 วัสดุโรงงาน 510 ตกลงราคา หจก.ขอนแก่นไฟฟ้า 510 หจก.ขอนแก่นไฟฟ้า 510 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

37 วัสดุก่อสร้าง 2,250 ตกลงราคา ร้านฤทธิพรรุ่งเรือง
ทรัพย์ 

2,250 ร้านฤทธิพรรุ่งเรือง
ทรัพย์ 

2,250 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

38 วัสดุก่อสร้าง 1,350 ตกลงราคา ร้านฤทธิพรรุ่งเรือง
ทรัพย์ 

1,350 ร้านฤทธิพรรุ่งเรือง
ทรัพย์ 

1,350 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

39 วัสดุงานบ้านงานครัว 500 ตกลงราคา ร้านนเรศฟลอร์รีสต์ 500 ร้านนเรศฟลอร์รีสต์ 500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

40 วัสดุก่อสร้าง 1,800 ตกลงราคา ร้านฤทธิพรรุ่งเรือง
ทรัพย์ 

1,800 ร้านฤทธิพรรุ่งเรือง
ทรัพย์ 

1,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

41 วัสดุเครื่องแต่งกาย 400 ตกลงราคา หจก.ก าปั่นทอง 400 หจก.ก าปั่นทอง 400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

42 วัสดุส านักงาน 35,582 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

35,582 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

35,582 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

43 วัสดุก่อสร้าง 15,490 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

15,490 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

15,490 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

44 วัสดุส านักงาน 7,650 ตกลงราคา หจก.ศึกษาภัณฑ์
คอนสตรัคชั่น 

7,650 หจก.ศึกษาภัณฑ์คอน
สตรัคชั่น 

7,650 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

45 วัสดุส านักงาน 6,750 ตกลงราคา หจก.สกลวัฒนกิจ 6,750 หจก.สกลวัฒนกิจ 6,750 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

46 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,240 ตกลงราคา หจก.สมบูรณ์อิเลค 
ทริคสกลนคร 

4,240 หจก.สมบูรณ์อิเลค 
ทริคสกลนคร 

4,240 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

47 วัสดุก่อสร้าง 9,900 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

9,900 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 9,900 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

48 วัสดุก่อสร้าง 21,462 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

21,462 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 21,462 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

49 วัสดุก่อสร้าง 1,965 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

1,965 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

1,965 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

50 วัสดุก่อสร้าง 1,450 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

1,450 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

1,450 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

51 วัสดุส านักงาน 3,375 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

3,375 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

3,375 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 วัสดุส านักงาน 2,750 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

2,750 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

2,750 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 วัสดุส านักงาน 2,936 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

2,936 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

2,936 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 วัสดุส านักงาน 1,370 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

1,370 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

1,370 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 วัสดุส านักงาน 4,195 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

4,195 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

4,195 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 500 ตกลงราคา ร้านนเรศฟลอร์รีสต์ 500 ร้านนเรศฟลอร์รีสต์ 500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,340 ตกลงราคา หจก.สมบูรณ์อิเลค 
ทริคสกลนคร 

2,340 หจก.สมบูรณ์อิเลค 
ทริคสกลนคร 

2,340 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 วัสดุส านักงาน 3,430 ตกลงราคา ร้านไทยรวมกิจ 3,430 ร้านไทยรวมกิจ 3,430 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 วัสดุส านักงาน 2,540 ตกลงราคา หจก.ศึกษาภัณฑ์
คอนสตรัคชั่น 

2,540 หจก.ศึกษาภัณฑ์คอน
สตรัคชั่น 

2,540 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 900 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

900 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

900 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

10 วัสดุส านักงาน 8,494 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

8,494 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

8,494 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,900 ตกลงราคา ร้านธนพนธ์อีเลคโทร
นิคส์ 

16,900 ร้านธนพนธ์อีเลคโทร
นิคส์ 

16,900 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 วัสดุการศึกษา 14,400 ตกลงราคา บ.นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 14,400 บ.นานมีบุ๊คส์ จ ากัด 14,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 วัสดุส านักงาน 4,140 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

4,140 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

4,140 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 วัสดุส านักงาน 3,320 ตกลงราคา หจก.สกลวัฒนกิจ 3,320 หจก.สกลวัฒนกิจ 3,320 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 วัสดุส ารวจ 2,350 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

2,350 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 2,350 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

17 วัสดุส านักงาน 3,715 ตกลงราคา ร้านไทยรวมกิจ 3,715 ร้านไทยรวมกิจ 3,715 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

18 วัสดุก่อสร้าง 900 ตกลงราคา ร้านฤทธิพรรุ่งเรือง
ทรัพย์ 

900 ร้านฤทธิพรรุ่งเรือง
ทรัพย์ 

900 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

19 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

1,000 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,600 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

2,600 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

2,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

21 วัสดุงานบ้านงานครัว 29,920 ตกลงราคา บ.เจนเทรดดิ้ง เรียล 
ซัพพลาย 

29,920 บ.เจนเทรดดิ้ง เรียล 
ซัพพลาย 

29,920 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

22 วัสดุส านักงาน 3,324 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

3,324 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

3,324 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,990 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

14,990 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

14,990 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 วัสดุก่อสร้าง 225 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

225 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

225 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 วัสดุก่อสร้าง 2,250 ตกลงราคา สวนมะปรางบ้านกก
ส้มโฮง 

2,250 สวนมะปรางบ้านกก
ส้มโฮง 

2,250 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 วัสดุก่อสร้าง 4,800 ตกลงราคา สวนมะปรางบ้านกก
ส้มโฮง 

4,800 สวนมะปรางบ้านกก
ส้มโฮง 

4,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 วัสดุส านักงาน 5,380 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

5,380 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

5,380 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 วัสดุส านักงาน 7,065 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

7,065 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

7,065 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 วัสดุวิทยาศาสตร์ 17,300 ตกลงราคา หจก.ศึกษาภัณฑ์
คอนสตรัคชั่น 

17,300 หจก.ศึกษาภัณฑ์คอน
สตรัคชั่น 

17,300 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,800 ตกลงราคา บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

8,800 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

8,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,240 ตกลงราคา หจก.สมบูรณ์อิเลค 
ทริคสกลนคร 

11,240 หจก.สมบูรณ์อิเลค 
ทริคสกลนคร 

11,240 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 วัสดุส านักงาน 2,140 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

2,140 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

2,140 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 วัสดุการเกษตร 1,000 ตกลงราคา น.ส.กีรติ ศรีเชษถา 1,000 น.ส.กีรติ ศรีเชษถา 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 วัสดุการเกษตร 1,100 ตกลงราคา สวนรินนที 1,100 สวนรินนที 1,100 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 วัสดุก่อสร้าง 1,400 ตกลงราคา นายสมพร จูมสีสิงห์ 1,400 นายสมพร จูมสีสิงห์ 1,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

16 วัสดุเครื่องบริโภค 396 ตกลงราคา บ.เอกชัย ดิสทริ
บิวชั่น 

396 บ.เอกชัย ดิสทริ
บิวชั่น 

396 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

17 วัสดุการเกษตร 1,520 ตกลงราคา สวนวรัญญาพันธุ์ไม้ 1,520 สวนวรัญญาพันธุ์ไม้ 1,520 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

18 วัสดุส านักงาน 4,421 ตกลงราคา บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

4,421 บจก.ดอกคูณ ลาน
โพธิ์ 

4,421 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง
ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

19 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 ตกลงราคา หจก.สกลวัฒนกิจ 5,000 หจก.สกลวัฒนกิจ 5,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

20 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,300 ตกลงราคา หจก.สกลวัฒนกิจ 1,300 หจก.สกลวัฒนกิจ 1,300 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

21 วัสดุก่อสร้าง 2,460 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

2,460 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

2,460 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

22 วัสดุก่อสร้าง 1,203 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

1,203 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 1,203 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ 405 ตกลงราคา ร้านโบนัสคาเมร่า 405 ร้านโบนัสคาเมร่า 405 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 65 ตกลงราคา ร้านธนพนธ์อีเลคโทร
นิคส์ 

65 ร้านธนพนธ์อีเลคโทร
นิคส์ 

65 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

25 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,880 ตกลงราคา ร้านมิวสิคซัพพอต 2,880  2,880 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

26 วัสดุก่อสร้าง 3,650 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

3,650 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 3,650 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

27 วัสดุก่อสร้าง 2,002 ตกลงราคา หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

2,002 หจก.เกรียงไกร
ฮาร์ดแวร์ 

2,002 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

29 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 



 
 
 

 
สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ประจ าเดือนกันยายน 2564 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง

ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

1 วัสดุส านักงาน 71,100 ตกลงราคา หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

71,100 หจก.ถมทองศึกษา
ภัณฑ์ 

71,100 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,200 ตกลงราคา บ.พีเอ ซาวด์ เซน
เตอร์ จ ากัด 

10,200 บ.พีเอ ซาวด์ เซน
เตอร์ จ ากัด 

10,200 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 500 ตกลงราคา ร้านนเรศฟลอร์รีสต์ 500 ร้านนเรศฟลอร์รีสต์ 500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

4 วัสดุการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์ 

8,700 ตกลงราคา หจก.ชัยวัฒน์เภสชั 8,700 หจก.ชัยวัฒน์เภสชั 8,700 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

7 วัสดุส านักงาน 3,967 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

3,967 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

3,967 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

8 วัสดุก่อสร้าง 4,554 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

4,554 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 4,554 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

9 วัสดุก่อสร้าง 4,961 ตกลงราคา บ.โชคพูนผล
คอนกรีต 

4,961 บ.โชคพูนผลคอนกรีต 4,961 มีคุณสมบัติถูกต้อง 



 
 
 

 
สรุปผลด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
ประจ าเดือนกันยายน 2564 

 
ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ   

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก ราคาที่ตกลง

ซ้ือ 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป 

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500 ตกลงราคา บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

500 บ.วิมลรัตน์ (1994) 
จ ากัด 

500 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

13 วัสดุส านักงาน 3,115 ตกลงราคา หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

3,115 หจก.ศรีชัยศึกษา
ภัณฑ์สกลนคร 

3,115 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

14 วัสดุส านักงาน 378 ตกลงราคา บ.บิ้กซี ซุปเปอร์ 378 บ.บิ้กซี ซุปเปอร์ 378 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

15 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,400 ตกลงราคา ร้านนเรศฟลอร์รีสต์ 2,400 ร้านนเรศฟลอร์รีสต์ 2,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

16 ของที่ระลึกงานเกษียณ 7,000 ตกลงราคา หจก.แสงวิจิตรการ
ไฟฟ้า 

7,000 หจก.แสงวิจิตรการ
ไฟฟ้า 

7,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง 

 


