
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส ำนักงำน 37,347.00                37,347.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 37,347.00                         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

26/05/2563

2 วัสดุอ่ืนๆ 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจ๊กำดอกไม้สด 500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

22/5/2563

3
วัสดุคอมพิวเตอร์ 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนประดิษฐ์เจริญเซอร์วิส 500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 25/5/2563

4
จ้ำงปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี 12,700.00                12,700.00              เฉพำะเจำะจง นำยประยงค์  เหลำแก้ว 12,700.00                         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 13/5/2563

5
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200.00                     200.00                   เฉพำะเจำะจง  บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้ำนผือ) 

จ ำกัด
200.00                              มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ
8/5/2563

6
วัสดุส ำนักงำน 17,305.00                17,305.00              เฉพำะเจำะจง เจ เจ มำร์ท 17,305.00                         มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ
12/05/2563

7
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,400.00                  4,400.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท ส่งเสริมแมดดิคอล จ ำกัด 4,400.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 10/5/2563

8 วัสดุส ำนักงำน 1,180.00                  1,180.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ำกัด 1,180.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 1/5/2563

9 วัสดุส ำนักงำน 4,300.00                  4,300.00                เฉพำะเจำะจง  บริษัท วิทยำภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ำกัด

4,300.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 14/5/2563

10
วัสดุส ำนักงำน 3,135.00                  3,135.00                เฉพำะเจำะจง  บริษัท วิทยำภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด
3,135.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 19/5/2563

11
วัสดุส ำนักงำน 4,250.00                  4,250.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ำกัด 4,250.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 19/5/2563

12
วัสดุส ำนักงำน 3,378.00                  3,378.00                เฉพำะเจำะจง  บริษัท วิทยำภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด
3,378.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 19/5/2563

13
วัสดุก่อสร้ำง 8,750.00                  8,750.00                เฉพำะเจำะจง นำคเจริญคอนกรีต 111 8,750.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 27/5/2563

14
หนังสือเรียน 358,000.00              358,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์สิริศึกษำ จ ำกัด 358,000.00                       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ

เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 25/5/2563

15 วัสดุก่อสร้ำง 3,395.00                  3,395.00                เฉพำะเจำะจง  บริษัท ส.ปรำณีก่อสร้ำง จ ำกัด 3,395.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 6/5/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

16 วัสดุก่อสร้ำง 1,670.00                  1,670.00                เฉพำะเจำะจง  บริษัท ส.ปรำณีก่อสร้ำง จ ำกัด 1,670.00                           มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ 8/5/2563
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