
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,650.00                  1,650.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 1,650.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

8/6/2563

2 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,200.00                  1,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอ.สุเนตร ชุดเช่า 1,200.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

12/6/2563

3 วัสดุอ่ืนๆ 505.00 505.00 เฉพาะเจาะจง ป้อมบิวต้ี 505.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

12/6/2563

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,265.00                  1,265.00                เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร เกียรติเสถียรชัย 1,265.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

8/6/2563

5 วัดสุคอมพิวเตอร์ 1,605.00                  1,605.00                เฉพาะเจาะจง  บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คอนเน็ค 
เทรด

1,605.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

3/6/2563

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,550.00                  3,550.00                เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบรูปเชียงใหม่ 3,550.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

5/6/2563

7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4,069.00                  4,069.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 4,069.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

10/6/2563

8 วัสดุอ่ืนๆ 2,200.00                  2,200.00                เฉพาะเจาะจง สวนมะลิน่ิมนวล(เป้ิล) 2,200.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

5/6/2563

9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,200.00                  2,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณาลายไทย(ตาปิง) 2,200.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

3/6/2563

10 วัสดุก่อสร้าง 792.00                     792.00                   เฉพาะเจาะจง  หจก.นาคเจริญ วัสดุ(ส านักงานใหญ่) 792.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

5/6/2563

11 วัสดุอ่ืนๆ 378.00                     378.00                   เฉพาะเจาะจง  บมจ.ซีพี ออลล์ 378.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

5/6/2563

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,975.00                  1,975.00                เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

1,975.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

4/6/2563

13 วัสดุก่อสร้าง 1,271.00                  1,271.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 1,271.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

4/6/2563

14 วัสดุการเกษตร 2,350.00                  2,350.00                เฉพาะเจาะจง ดินเผา แอนด์ การ์เด้น 2,350.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

4/6/2563

15 วัสดุก่อสร้าง 2,200.00                  2,200.00                เฉพาะเจาะจง ธนพนธ์การ์เด้น 2,200.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

4/6/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2563

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563

16 วัสดุก่อสร้าง 478.00                     478.00                   เฉพาะเจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ปราณี(คอนกรีต) 478.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

5/6/2563

17 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,100.00                  2,100.00                เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้าย ทีแมกซ์ โฆษณา 2,100.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

05/26/2563

18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 400.00                     400.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอร์เรช่ัน จ ากัด 400.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

6/6/2563

19 วัสดุก่อสร้าง 600.00                     600.00                   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ส.ปราณีก่อสร้าง จ ากัด 600.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

10/6/2563

20 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,640.00                  5,640.00                เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

5,640.00                            มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

25/6/2563

21 วัสดุคอมพิวเตอร์ 400.00                     400.00                   เฉพาะเจาะจง  ร้านถ่ายเอกสาร TOP IT SERVICE 400.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

10/6/2563

22 วัสดุก่อสร้าง 996.00                     996.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) 996.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

18/6/2563


