
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีมอสไอที 1,180.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

60/2564 ลงวันท่ี 
02/02/2564

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 14,384.00 14,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลาย 
จ ากัด

14,384.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

61/2564 ลงวันท่ี 
02/02/2564

3 วัสดุก่อสร้าง 31,490.19 31,490.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ปราณีก่อสร้าง จ ากัด 31,490.19  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

62/2564 ลงวันท่ี 
13/02/2564

4 วัสดุก่อสร้าง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ปราณีก่อสร้าง จ ากัด 700.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

63/2564 ลงวันท่ี 
06/02/2564

5 วัสดุก่อสร้าง 940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ปราณีก่อสร้าง จ ากัด 940.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

64/2564 ลงวันท่ี 
08/02/2564

6 วัสดุเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

400.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

65/2564 ลงวันท่ี 
10/02/2564

7 วัสดุงานบ้าน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เจ เจ มาร์ท 500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

66/2564 ลงวันท่ี 
11/02/2564

8 วัสดุงานช่าง 1142.00 1,142.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 1,142.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

67/2564 ลงวันท่ี 
10/02/2564

9 วัสดุงานบ้าน 2500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางละมูล อ่างแก้ว 2,500.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

68/2564 ลงวันท่ี 
15/02/2564

10 วัสดุส านักงาน 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง เจ เจ มาร์ท 540.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

69/2564 ลงวันท่ี 
15/02/2564

11 วัสดุงานบ้านงานครัว 671.00 671.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทืองมอเตอร์ 671.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

70/2564 ลงวันท่ี 
15/02/2564

12 วัสดุก่อสร้าง 1,279.00                  1,279.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 1,279.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

71/2564 ลงวันท่ี 
15/02/2564

13 วัสดุก่อสร้าง 1150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ปราณีก่อสร้าง จ ากัด 1,150.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

72/2564 ลงวันท่ี 
14/02/2564

14 วัสดุส านักงาน 6,498.00                  6,498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 6,498.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

73/2564 ลงวันท่ี 
17/02/2564

15 วัสดุชุดสังฆทาน 1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 1,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

74/2564 ลงวันท่ี 
24/02/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2564

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

16 วัสดุส านักงาน 1,000.00                  1,000.00 เฉพาะเจาะจง เจ เจ มาร์ท 1,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

75/2564 ลงวันท่ี 
24/02/2564


