
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างก่อสร้างผนังก้ันห้องกระจก 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ๊อด เทพสาร 66,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

11/2/2563

2 จ้างประกอบอาหาร 7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนาประวีร์  สมบูรณ์ 7,140.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

6/2/2563

3 จ้างยานพาหนะทัศนศึกษา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ทองทิพย์ 18,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

5/2/2563

4 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีนา 5,900.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

3/2/2563

5 วัสดุอ่ืนๆ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สวนมะลิน่ิมนวล 1,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

7/2/2563

6 วัสดุอ่ืนๆ 1900.00 1900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุ บัวมี 1900.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

27/02/2563

7 วัสดุงานบ้าน 1002.00 1002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้ังง่ีสุ่น ซูเปอร์สโตร์ จ ากัด 1002.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

27/2/2563

8 วัสดุส านักงาน 334.00 334.00 เฉพาะเจาะจง พลอย 334.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

24/2/2563

9 วัสดุส านักงาน 666.00 666.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 666.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

24/2/2563

10 วัสดุส านักงาน 626.00 626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 626.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

26/2/2563

11 วัสดุส านักงาน 404.00 404.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 404.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

24/2/2563

12 วัสดุส านักงาน 1,235.00                  1,235.00                เฉพาะเจาะจง ลักษมี 1,235.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

26/2/2563

13 วัสดุส านักงาน 156.00 156.00 เฉพาะเจาะจง วิทยาสาส์น 156.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

26/2/2563

14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 500.00                     500.00                   เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 500.00                                มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

28/2/2563

15 วัสดุก่อสร้าง 8,519.00                  8,519.00                เฉพาะเจาะจง ต.เจริญการไฟฟ้า 8,519.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

4/2/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2563

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 2 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
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16 จ้างดูดบ่อเกรอะ 2,400.00                  2,400.00                เฉพาะเจาะจง นายชัลบี วรรณเจริญ 2,400.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

28/2/2563

17 วัสดุส านักงาน 1541.00 1541.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 1541.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

19/2/2563

18
จ้างประกอบอาหารกลางวัน 45600.00 45600.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนาประวีร์  สมบูรณ์ 45600.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ
12/2/2563


