
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาครูสอนวิชาฟิสิกส์ 12,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐธกาญจน์  ถึงสุข 12,000 ราคาตามท้องตลาด 01/10/2563 
2. ซื้อคอมพิวเตอร์ ห้องเคมี 24,610 เฉพาะเจาะจง หจก.ท้อป คอมพิวเตอร์ ฯ 24,610 ราคาตามท้องตลาด 20/10/2563 
3. จ้างเหมาติดตั้งบานกรอบโครงงตาข่าย

หอประชุมใหม่ 
7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  บุญเลี้ยง 7,000 ราคาตามท้องตลาด 20/10/2563 

4. จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้อง
งบประมาณ 

25,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญแอร์ 25,000 ราคาตามท้องตลาด 20/10/2563 

5. จ้างเหมากิจกรรมพัฒนาอาชีพ(เพาะเห็ด) 16,500 เฉพาะเจาะจง  16,500 ราคาตามท้องตลาด 29/10/2563 
6.. ซื้อชุดนักกีฬาฟุตซอล 6,000 เฉพาะเจาะจง  6,000 ราคาตามท้องตลาด 29/10/2563 
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        



 
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาครูสอนวิชาฟิสิกส์ 12,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐธกาญจน์  ถึงสุข 12,000 ราคาตามท้องตลาด 03/11/2563 
2. จ้างเหมาครูสอนวิชาฟิสิกส์ 6,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐธกาญจน์  ถึงสุข 6,000 ราคาตามท้องตลาด 13/11/2563 
3. ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน (วิชาการ) 18,000 เฉพาะเจาะจง  18,000 ราคาตามท้องตลาด 13/11/2563 
4. จ้างซ่อมจักรเย็บผ้า 4,550 เฉพาะเจาะจง  4,550 ราคาตามท้องตลาด 13/11/2563 
5. จ้างติดตั้งโปรแกรมห้องสมุด 1,000 เฉพาะเจาะจง  1,000 ราคาตามท้องตลาด 13/11/2563 
6.. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องปกครอง 1,000 เฉพาะเจาะจง  1,000 ราคาตามท้องตลาด 13/11/2563 
7. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มงานบุคคล 24,738 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 24,738 ราคาตามท้องตลาด 13/11/2563 
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 
  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 3,657 เฉพาะเจาะจง  3,657 ราคาตามท้องตลาด 01/12/2563 
2. ซื้อยาและใส้กรองน้ำ 8,702.09 เฉพาะเจาะจง  8,702.09 ราคาตามท้องตลาด 23/12/2563 
3. จ้างติดตั้งเบรกเกอร์ซ่อมระบบไฟฟ้าโรงอาหาร 5,500 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  แก้วเที่ยง 5,500 ราคาตามท้องตลาด 23/12/2563 
4. จ้างติดตั้งแท่นวางพัดลมติดฝาผนัง 5,250 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  บุญเลี้ยง 5,250 ราคาตามท้องตลาด 23/12/2563 
5. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมโรงหาร 14,010 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีวัฒน์การไฟฟ้า 14,010 ราคาตามท้องตลาด 23/12/2563 
6.. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มงบประมาณ 31,084 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 

และ หจก.ท้อป คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ฯ 

31,084 ราคาตามท้องตลาด 23/12/2563 

7. ซื้อหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร 103,200 เฉพาะเจาะจง บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 103,200 ราคาตามท้องตลาด 30/12/2563 
8. จ้างเหมาครูสอนวิชาฟิสิกส์ 12,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐธกาญจน์  ถึงสุข 12,000 ราคาตามท้องตลาด 30/12/2563 
9. ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ 58,636 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี่ยมศักดิ์ฮาร์ดแวร์ 58,636 ราคาตามท้องตลาด 30/12/2563 

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6..        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 
  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ห้องถ่ายเอกสาร 13,750 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 13,750 ราคาตามท้องตลาด 05/02/2564 
2. ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องโสตทัศนศึกษา 11,030 เฉพาะเจาะจง นางรุ้งราวัลย์  อุตมะ 11,030 ราคาตามท้องตลาด 05/02/2564 
3. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 5,025 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 5,025 ราคาตามท้องตลาด 08/02/2564 
4. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ งานพัฒนาหลักสูตร 16,400 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 16,400 ราคาตามท้องตลาด 08/02/2564 
5. จ้างซ่อมฝ้าอาคาร 2 2,500 เฉพาะเจาะจง  2,500 ราคาตามท้องตลาด 15/02/2564 
6.. ซื้อป้ายไวนิล 1,145 เฉพาะเจาะจง ร้านศิลป์ ดีไซน์ 1,145 ราคาตามท้องตลาด 15/02/2564 
7. จ้างเหมาครูสอนวิชาฟิสิกส์ 18,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐธกาญจน์  ถึงสุข 18,000 ราคาตามท้องตลาด 15/02/2564 
8. ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 13,910 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
13,910 ราคาตามท้องตลาด 25/02/2564 

9. ซื้อเครื่องเคลือบบัตร 2,350 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 2,350 ราคาตามท้องตลาด 25/02/2564 
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 
  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อ ปพ.2 800 เฉพาะเจาะจง  800 ราคาตามท้องตลาด 08/03/2564 
2. ซื้อวัสดุฝึกการจัดการเรียนการสอน 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีทวีการไฟฟ้า 5,000 ราคาตามท้องตลาด 08/03/2564 
3. ซื้อวัสดุงานวิชาการ 16,288 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 16,288 ราคาตามท้องตลาด 15/03/2564 
4. จ้างปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 11,770 เฉพาะเจาะจง บ. วายบีบี เทคโนโลยี จำกัด 11,770 ราคาตามท้องตลาด 15/03/2564 
5. ซื้อหน้ากากอนามัย 28,440 เฉพาะเจาะจง  28,440 ราคาตามท้องตลาด 15/03/2564 
6.. จ้างติดตั้ง TV และอุปกรณ์ 26,750 เฉพาะเจาะจง บ. วายบีบี เทคโนโลยี จำกัด 26,750 ราคาตามท้องตลาด 15/03/2564 
7. ซื้อต้นไม้ 1,710 เฉพาะเจาะจง  1,710 ราคาตามท้องตลาด 15/03/2564 
8. ซื้อตรายางและอุปกรณ์การตรวจโควิด 2,100 เฉพาะเจาะจง  2,100 ราคาตามท้องตลาด 15/03/2564 
9. ซื้อวัสดุในงานพิมพ์เอกสารนักเรียน 28,890 เฉพาะเจาะจง บ. ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 28,890 ราคาตามท้องตลาด 17/03/2564 

10. ซื้อธงสัญลักษณ์และออโต้ลูปเครื่องตัดหญ้า 6,750 เฉพาะเจาะจง  6,750 ราคาตามท้องตลาด 17/03/2564 
11. ซื้อคอมพิวเตอร์ 21,186 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
21,186 ราคาตามท้องตลาด 17/03/2564 

12. ซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียน(แนะแนว) 1,000 เฉพาะเจาะจง  1,000 ราคาตามท้องตลาด 17/03/2564 
13. ซื้ออุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ 1,155 เฉพาะเจาะจง  1,155 ราคาตามท้องตลาด 17/03/2564 
14. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 11,000 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 11,000 ราคาตามท้องตลาด 24/03/2564 
15. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 7,278 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 7,278 ราคาตามท้องตลาด 24/03/2564 
16. จ้างเหมาปรับปรุงสวนหย่อม 35,000 เฉพาะเจาะจง ว่าที่ ร.ต.อนุศักดิ์  สิทธิฝั้น 35,000 ราคาตามท้องตลาด 24/03/2564 
17. จ้างเหมาเปลี่ยนเสาบ้านพักครู 20,000 เฉพาะเจาะจง ว่าที่ ร.ต.อนุศักดิ์  สิทธิฝั้น 20,000 ราคาตามท้องตลาด 24/03/2564 
18. จ้างเหมาอาหารกลางวัน/เบรก ค่าย

ภาษาอังกฤษ 
7,417 เฉพาะเจาะจง  7,417 ราคาตามท้องตลาด 24/03/2564 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

19. ซื้อคอมพิวเตอร์ธุรการและงานบริหารทั่วไป 41,730 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
41,730 ราคาตามท้องตลาด 

24/03/2564 

20. จ้างเหมาวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ 13,700 เฉพาะเจาะจง  13,700 ราคาตามท้องตลาด 24/03/2564 
21. จ้างเหมาสอนเสริมความรู้ O-NET ม.6 18,600 เฉพาะเจาะจง บ. รักหมูน้อย จำกัด 18,600 ราคาตามท้องตลาด 26/03/2564 

 
  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น 1,016.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ฯ 

 ราคาตามท้องตลาด 05/04/2564 

2. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดงานปัจฉิมนิเทศ 5,910     05/04/2564 
3. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์วันสำคัญ 2,100     05/04/2564 
4. ซื้อวัสดุฝึกการจัดการเรียนการสอน 5,000  ร้านโชคทวีวัฒน์การไฟฟ้า   05/04/2564 
5. จ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียน ม.6 สอบ O-NET 12,000     08/04/2564 
6.. ซื้ออุปกรณ์การเรียน วัสดุฝึก การงานอาชีพ 4,985  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   08/04/2564 
7. ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานขยะ 3,500  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   08/04/2564 
8. ซื้อป้ายไวนิล 1,220  นางสาวพรพิมล  เจริญสุข   08/04/256 
9. ซื้อป้ายมอบใบประกาศนียบัตร 720  นางสาวพรพิมล  เจริญสุข   08/04/2564 

10. จ้างเหมารถยนต์ออกแนะแนวการศึกษา 2,000     08/04/2564 
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 
  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างกั้นห้องวิทยาศาสตร์ 40,900 เฉพาะเจาะจง นายวิศิษฐ์  คหินทพงษ 40,900 ราคาตามท้องตลาด 18/05/2564 
2. ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 4,798 เฉพาะเจาะจง  4,798 ราคาตามท้องตลาด 27/05/2564 
3. ซื้อป้ายรับสมัครนักเรียน 3,710 เฉพาะเจาะจง  3,710 ราคาตามท้องตลาด 27/05/2564 
4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงซ่อมแซม 20,961 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี่ยมศักดิ์ ฮาร์ดแวร์ 20,961 ราคาตามท้องตลาด 27/05/2564 
5. จ้างเหมาทำวารสารโรงเรียน 49,000 เฉพาะเจาะจง บ. เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง 49,000 ราคาตามท้องตลาด 27/05/2564 
6.. ซื้อป้ายไวนิล 10,012 เฉพาะเจาะจง  10,012 ราคาตามท้องตลาด 31/05/2564 
7. ซื้อป้าโลหะ 12,030 เฉพาะเจาะจง  12,030 ราคาตามท้องตลาด 31/05/2564 
8. ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ 16,000 เฉพาะเจาะจง  16,000 ราคาตามท้องตลาด 31/05/2564 
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 
  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อหมึกเครื่องปริ้น 2,996 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ฯ 

2,996 ราคาตามท้องตลาด 01/06/2564 

2. ซื้ออุปกรณ์ท่อ PVC 11,264 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี่ยมศักดิ์ ฮาร์ดแวร์ 11,264 ราคาตามท้องตลาด 01/06/2564 
3. ซื้อคอมพิวเตอร์งานอาคารสถานที่ 23,387 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
23,387 ราคาตามท้องตลาด 14/06/2564 

4. ซื้อคอมพิวเตอร์ระบบดูแลช่วยเหลือ 30,923 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ฯ 

30,923 ราคาตามท้องตลาด 14/06/2564 

5. ซื้อไม้กวาดดอกหญ้า + ทางมะพร้าว 8,000 เฉพาะเจาะจง  8,000 ราคาตามท้องตลาด 23/06/2564 
6.. ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 3,068 เฉพาะเจาะจง  3,068 ราคาตามท้องตลาด  
7. ซื้อหมึกพิมพ์วิชาการ 34,293.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
34,293.50 ราคาตามท้องตลาด 23/06/2564 

8. ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 659,344 คัดเลือก บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 659,344 เสนอราคาต่ำสุด 23/06/2564 
9. จ้างซ่อมแซมผนังห้องนาฏศิลป์ 8,500 เฉพาะเจาะจง นายวีรพง  กล่ำทอง 8,500 ราคาตามท้องตลาด 23/06/2564 

10. จ้างเหมาทำห้องน้ำข้างอาคาร 3 (แท้งค์น้ำ) 66,520 เฉพาะเจาะจง นายวีรพง  กล่ำทอง 66,520 ราคาตามท้องตลาด 23/06/2564 
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        

  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์โรงเรียน 10,400 เฉพาะเจาะจง  10,400 ราคาตามท้องตลาด 07/07/2564 
2. ซื้อป้ายไวนิล วันเฉลิมฯ 1,370 เฉพาะเจาะจง ร้านศิลป์ ดีไซน์ 1,370 ราคาตามท้องตลาด 07/07/2564 
3. ซื้อวัสดุงานคณะกรรมการสถานศึกษา 1,830 เฉพาะเจาะจง  1,830 ราคาตามท้องตลาด 07/07/256 
4. ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านพักครู 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี่ยมศักดอ์ ฮาร์แวร์ 1,350 ราคาตามท้องตลาด 14/07/2564 
5. จ้างซ่อม-ล้าง แอร์ 3,852 เฉพาะเจาะจง หจก. เจริญแอร์ 3,852 ราคาตามท้องตลาด 14/07/2564 
6.. ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด 9,378 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 

และ ร้านเปี่ยมศักดอ์ ฮาร์
แวร์ 

9,378 ราคาตามท้องตลาด 14/07/2564 

7. ซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มบุคลากร 63,936 เฉพาะเจาะจง  63,936 ราคาตามท้องตลาด 16/07/2564 
8. ซื้อโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 43,923 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
43,923 ราคาตามท้องตลาด 23/07/2564 

9. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องตัดหญ้า ยาฆ่าหญ้า 2,530 เฉพาะเจาะจง  2,530 ราคาตามท้องตลาด 30/27/256 
10. ซื้อป้ายสติ๊กเกอร์แหล่งการจัดการเรียนรู้ 6,611 เฉพาะเจาะจง  6,611 ราคาตามท้องตลาด 30/27/2564 
11. ซื้อเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรมและกระถาง

ดอกไม้ 
4,580 เฉพาะเจาะจง  4,580 ราคาตามท้องตลาด 30/27/2564 

12.        
13.        
14.        

 
  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 28,250 เฉพาะเจาะจง บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 28,250 ราคาตามท้องตลาด 06/08/2564 
2. ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 45,903 เฉพาะเจาะจง หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
45,903 ราคาตามท้องตลาด 06/08/2564 

3. จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน 3,210 เฉพาะเจาะจง บ. เว็บไวต์เซอร์วิส จำกัด 3,210 ราคาตามท้องตลาด 31/08/2564 
4. ซื้อเครื่องอบโอโซน + เครื่องตั้งเวลา 10,094 เฉพาะเจาะจง  10,094 ราคาตามท้องตลาด 31/08/2564 
5. จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน 10,800 เฉพาะเจาะจง  10,800 ราคาตามท้องตลาด 31/08/2564 
6.. ซื้อใบตัดเหล็กและสายไฟ THW-A 3,650 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีวัฒน์การไฟฟ้า 3,650 ราคาตามท้องตลาด 31/08/2564 
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 
  



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 

หน่วยงาน  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ 5,500 เฉพาะเจาะจง   ราคาตามท้องตลาด 06/09/2564 
2. ซื้อป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 6,100  ร้านศิลป์ ดีไซน์   06/09/2564 
3. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด 2,500  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   06/09/2564 
4. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาวินัยผู้เรียน 6,951  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   06/09/2564 
5. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15,358  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   06/09/2564 
6.. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
19,942  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   06/09/2564 

7. ซื้อวัสดุ-อุปกรณง์านประกันคุณภาพฯ 6,935  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   06/09/2564 
8. ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศิลปะ-นาฏศิลป์ 7,348  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 

และ หจก. ท้อป 
คอมพิวเตอร์ แอนด์ ฯ 

  06/09/2564 

9. ซื้อหลอดไฟงานอาคารสถานที่ 4,800  ร้านโชคทวีวัฒน์การไฟฟ้า   06/09/2564 
10. ซื้ออุปกรณ์งานอาคารสถานที่ 5,045  ร้านเปี่ยมศักดิ์ ฮาร์ดแวร์   06/09/2564 
11. ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4,050  บ. แกมมาโก้ (ประเทศไทย)   06/09/2564 
12. ซื้อคอมฯ + เครื่องปริ้น งานวัดผล 28,738  หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
  09/09/2564 

13. ซื้อวัสดุ (หมึกเติม) กลุ่มสาระฯสังคม 16,256.80  หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ฯ 

 
 

  09/09/2564 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

14. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 3,060  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 
และ หจก. ท้อป 

คอมพิวเตอร์ แอนด์ ฯ 

  09/09/2564 

15. จ้างซ่อมแซมกระเบื้อง 3,500     09/09/2564 
16. ซื้อสมุดคัดจีน 40 แผ่น 6,230  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   21/09/2564 
17. ซื้ออุปกรณ์กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย 12,500  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   21/09/2564 
18. ซื้อวัสดุงานห้องสมุด 6,000  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   21/09/2564 
19. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายงบประมาณ 4,404  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   21/09/2564 
20. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ธุรการ 9,928  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   21/09/2564 
21. ซื้อป้ายไวนิลฝ่ายงบประมาณ 650  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   21/09/2564 
22. ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 4,300  หจก. ท้อป คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ ฯ 
  21/09/2564 

23. จ้างซ่อมห้องอุตสาหกรรม 18,000  นายวีรพง  กล่ำทอง   21/09/2564 
24. ซื้อสมุด ปพ.5 และ ปพ.6 31,500  บ. เทียนวัฒนาพริ้นท์ติ้ง   21/09/2564 
25. ซื้ออุปกรณ์กีฬา 20,330  หจก. อยุธยาพีเอสสปอร์ต   21/09/2564 
26. ซื้อของขวัญครูเกษียณ 7,523     21/09/2564 
27. ซื้อหนังสือห้องสมุด 27,994.40  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ ฯ   21/09/2564 
28. ซื้อกรมธรรม์รถตู้ +  รถจักรยานยนต์ 37,420.92     21/09/2564 
29. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 2,500     21/09/2564 
30. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ดนตรีไทย 6,000     21/09/2564 
31. ซื้อกระดาษ A4 + หมึก 7,450     21/09/2564 
32. จ้างซ่อมแซมในงานอาคารสถานที่ 17,000  นายวิศิษฐ์  คหินทพงษ์   21/09/2564 



ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

33. ซื้อหนังสือเรียน (เพ่ิมเติม) 23,766  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   30/09/2564 
34. ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การสอนหมวดคณิตฯ 4,230  บ. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด   30/09/2564 

 


