
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส ำนักงำน 750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์พิมพ์ป้ำย ทีแมกซ์ โฆษณำ 750.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

31/12/2562

2 วัสดุส ำนักงำน 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ป้ำยอุดร ดีไซน์ 1,200.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

26/12/2562

3 วัสดุส ำนักงำน(ลูกเสือ) 210.00 210.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 210.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

14/12/2562

4 วัสดุก่อสร้ำง 1850.00 1850.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำคเจริญคอนกรีต
 111

1850.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

18/12/2562

5 วัสดุส ำนักงำน 1,183.00 1,183.00 เฉพำะเจำะจง บมจ. ซีฑี ออลล์ 1,183.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

3/12/2562

6 ครุภัณฑ์งำนบ้ำน 871.00 871.00 เฉพำะเจำะจง บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 871.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

10/12/2562

7 วัสดุงำนบ้ำน 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊กำดอกไม้สด อุดรธำนี 400.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

15/12/2562

8 วัสดุงำนบ้ำน 1,000.00                  1,000.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊กำดอกไม้สด อุดรธำนี 1,000.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

11/12/2562

9 วัสดุเช้ือเพลิง 1,560.00                  1,560.00                เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส. เอส. ปิโตร
เล่ียม 2015

1,560.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

4/12/2562

10 วัสดุเช้ือเพลิง 1,500.00                  1,500.00                เฉพำะเจำะจง  บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ำกัด 1,500.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

5/12/2562

11 วัสดุเช้ือเพลิง 500.00                     500.00                   เฉพำะเจำะจง  บริษัท ปิโตรเล่ียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

500.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

5/12/2562

12 วัสดุเช้ือเพลิง 450.00                     450.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้ำนผือ) 
จ ำกัด

450.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

17/12/2562

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 509.00                     509.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด 509.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

15/12/2562

14 วัสดุก่อสร้ำง 660.00                     660.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทืองมอเตอร์ 660.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

17/12/2562

15 วัสดุงำนบ้ำน 720.00 720.00 เฉพำะเจำะจง สวนมะลิน่ิมนวล(เป้ิล) 720.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

9/12/2562

16 วัสดุงำนบ้ำน 4,400.00                  4,400.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนพงษ์พิทักษ์ฯดอกไม้สด 4,400.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

9/12/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 2 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2562
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วันท่ี 2 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

17 วัสดุงำนบ้ำน 4,400.00                  4,400.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนนกใบตอง 4,400.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

9/12/2562

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 800.00 800.00 เฉพำะเจำะจง ป้ำยบ้ำน บ้ำนไม้ ป้ำยมงคล 800.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

12/12/2562

19 วัสดุส ำนักงำน 1,280.00 1,280.00 เฉพำะเจำะจง อิงค์แมนบ๊ิกซี 1,280.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

4/12/2562

20 วัสดุส ำนักงำน 740.00 740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 740.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

4/12/2562

21 วัสดุส ำนักงำน 2,027.00 2,027.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 2,027.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

5/12/2562

22 วัสดุเช้ือเพลิง 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พงษ์กิต จ ำกัด 300.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

3/12/2562

23 วัสดุเช้ือเพลิง 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

19/12/2562

24 วัสดุชุดกีฬำ 5,850.00 5,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ.สุเนตร ชุดเช่ำ 5,850.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

20/12/2562

25 วัสดุส ำนักงำน 538.00 538.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 538.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

25/12/2562

26 วัสดุส ำนักงำน 1,378.00 1,378.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ำกัด 1,378.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

23/12/2562

27 วัสดุแข่งขันทัษะฯ 4,700.00 4,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงนอม ภำรพิบูลย์ 4,700.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

9/12/2562

28 วัสดุแข่งขันทัษะฯ 2,920.00 2,920.00 เฉพำะเจำะจง นำงนอม ภำรพิบูลย์ 2,920.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

9/12/2562

29 วัสดุส ำนักงำน 6,400.00 6,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 6,400.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

27/12/2562

30 วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ.สุเนตร ชุดเช่ำ 2,500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

23/12/2563

31 วัสดุงำนบ้ำน 1,498.00 1,498.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลักษมี 1,498.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

25/12/2562

32 วัสดุส ำนักงำน 269.00 269.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 269.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

19/12/2562



แบบ สขร. 1
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33 วัสดุส ำนักงำน 2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง เจ เจ มำร์ท 2,700.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

24/12/2562

34 วัสดุกีฬำ 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง เจ เจ มำร์ท 4,800.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

11/12/2562

35 วัสดุกีฬำ 5,358.00 5,358.00 เฉพำะเจำะจง เจ เจ มำร์ท 5,358.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

6/12/2562

36 วัสดุส ำนักงำน 1,420.00                  1,420.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง(ส ำนักงำนใหญ่) 1,420.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

11/12/2562

37 วัสดุส ำนักงำน 290.00                     290.00                   เฉพำะเจำะจง วิทยำสำส์น 290.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

10/12/2562

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
จ ำกัด

300.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

10/12/2562

39 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,100.00                  1,100.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท ปตท. จ ำกัด(มหำชน) 1,100.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

11/12/2562

40 วัสดุส ำนักงำน 1,410.00                  1,410.00                เฉพำะเจำะจง เจ เจ มำร์ท 1,410.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

09/12/2562

41 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,372.00                  5,372.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด 5,372.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

23/12/2562


