
แบบ สขร. 1

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

1 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 1,926.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

14/2564 ลงวันท่ี 01/12/2563

2 วัสดุเช้ือเพลิง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

300.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

15/2564 ลงวันท่ี 03/12/2563

3 วัสดุดนตรี 4758.00 4,758.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดนตรีซินฮง 4,758.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

16/2564 ลงวันท่ี 03/12/2563

4 วัสดุส านักงาน 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง เจ เจ มาร์ท 470.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

17/2564 ลงวันท่ี 04/12/2563

5 วัสดุเช้ือเพลิง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

300.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

18/2564 ลงวันท่ี 04/12/2563

6 วัสดุงานบ้าน 1,305.00 1,305.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ปราณี(จ ากัด) 1,305.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

19/2564 ลงวันท่ี 07/12/2563

7 วัสดุงานบ้าน 2560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง ทองประเสริฐค้าไม้ 2,560.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

20/2564 ลงวันท่ี 07/12/2563

8 วัสดุเช้ือเพลิง 100.00                     100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามมิตรทวีทรัพย์
(ส านักงานใหญ่)

100.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

21/2564 ลงวันท่ี 07/12/2563

9 วัสดุส านักงาน 8,779.00                  8,779.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสมบูรณ์วิทยา 8,779.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

22/2564 ลงวันท่ี 02/12/2563

10 วัสดุส านักงาน 4,670.00                  4,670.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสมบูรณ์วิทยา 4,670.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

23/2564 ลงวันท่ี 08/12/2563

11 วัสดุส านักงาน 180.00                     180.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสมบูรณ์วิทยา 180.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

24/2564 ลงวันท่ี 08/12/2563

12 วัสดุกีฬา 1,396.00                  1,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 1,396.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

25/2564 ลงวันท่ี 09/12/2563

13 วัสดุกีฬา 1,928.00                  1,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 1,928.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

26/2564 ลงวันท่ี 09/12/2563

14 วัสดุกีฬา 4,338.00                  4,338.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์แม็คไทยแลนด์ 4,338.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

27/2564 ลงวันท่ี 09/12/2563

15 วัสดุประชาสัมพันธ์ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายอุดร ดีไซน์ 600.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

28/2564 ลงวันท่ี 09/12/2563

16 วัสดุดนตรี-นาฏศิลป์ 7,000.00                  7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนภูไท 7,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

29/2564 ลงวันท่ี 08/12/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 4 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564
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17 วัสดุกีฬา 2,490.00                  2,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,490.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

30/2564 ลงวันท่ี 09/12/2563

18 วัสดุงานช่าง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองใบการช่าง 200.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

31/2564 ลงวันท่ี 14/12/2563

19 วัสดุงานช่าง 4,547.00 4,547.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ปราณี(จ ากัด) 4,547.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

32/2564 ลงวันท่ี 09/12/2563

20 ยาห้องพยาบาล 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิบูลย์วิทย์ฟาร์มาซี จ ากัด 1,500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

33/2564 ลงวันท่ี 10/12/2563

21 วัสดุเช้ือเพลิง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

34/2564 ลงวันท่ี 18/12/2563

22 วัสดุส านักงาน 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิร์ลอิงค์ เทรดด้ิง 3,540.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

35/2564 ลงวันท่ี 18/12/2563

23 วัสดุส านักงาน 1,318.00 1,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาภัณฑ์ จ ากัด 1,318.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

37/2564 ลงวันท่ี 19/12/2563

24 วัสดุส านักงาน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 200.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

38/2564 ลงวันท่ี 20/12/2563

25 วัสดุส านักงาน 256.00 256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย จ ากัด 256.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

39/2564 ลงวันท่ี 19/12/2563

26 วัสดุส านักงาน 323.00 323.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย จ ากัด 323.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

40/2564 ลงวันท่ี 21/12/2563

27 วัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง เจ เจ มาร์ท 600.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

41/2564 ลงวันท่ี 20/12/2563

28 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,775.00 1,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ.สุเนตร ชุดเช่า 1,775.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

42/2564 ลงวันท่ี 21/12/2563

29 วัสดุประชาสัมพันธ์ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งทวี ปร้ินต้ิง 450.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

43/2564 ลงวันท่ี 21/12/2563

30 วัสดุงานบ้าน 1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มที ออโต้ 168 จ ากัด 1,155.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

44/2564 ลงวันท่ี 23/12/2563

31 วัสดุส านักงาน 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง พรอินทร์พาณิชย์ 100.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

45/2564 ลงวันท่ี 24/12/2563

32 วัสดุประชาสัมพันธ์ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง เจ เจ มาร์ท 450.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

46/2564 ลงวันท่ี 29/12/2563



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2563
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 4 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564

33 สังฆทาน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์สังฆภัณฑ์ 2,400.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

47/2564 ลงวันท่ี 29/12/2563


