
แบบ สขร. 1

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

1 วัสดุส ำนักงำน 1,135.00                  1,135.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 1,135.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

76/2564 ลงวันท่ี 
05/03/2564

2 วัสดุงำนช่ำง 1,000.00                  1,000.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท ส.ปรำณีก่อสร้ำง จ ำกัด 1,000.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

77/2564 ลงวันท่ี 
05/03/2564

3 วัสดุส ำนักงำน 10,524.00                10,524.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 10,524.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

78/2564 ลงวันท่ี 
08/03/2564

4 วัสดุงำนบ้ำน 4,250.00                  4,250.00                เฉพำะเจำะจง นำยสิงห์ทบ เพ็ญแจ่มศรี 4,250.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

79/2564 ลงวันท่ี 
08/03/2564

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00                     500.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

500.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

80/2564 ลงวันท่ี 
09/03/2564

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00                     500.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

500.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

81/2564 ลงวันท่ี 
10/03/2564

7 วัสดุส ำนักงำน 1,202.00                  1,202.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 1,202.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

82/2564 ลงวันท่ี 
11/03/2564

8 วัสดุส ำนักงำน 14,917.00                14,917.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 14,917.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

83/2564 ลงวันท่ี 
11/03/2564

9 วัสดุส ำนักงำน 1,272.00                  1,272.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท วิทยำภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 1,272.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

84/2564 ลงวันท่ี 
12/03/2564

10 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00                     500.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี จ ำกัด 500.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

85/2564 ลงวันท่ี 
17/03/2564

11 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,000.00                  2,000.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ป้ำยอุดร ดีไซน์ 2,000.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

86/2564 ลงวันท่ี 
18/03/2564

12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 400.00                     400.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

400.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

87/2564 ลงวันท่ี 
18/03/2564

13 วัสดุงำนช่ำง 911.00                     911.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.นำคเจริญ วัสดุ 911.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

88/2564 ลงวันท่ี 
18/03/2564

14 วัสดุส ำนักงำน 3,195.00                  3,195.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเจ มำร์ท 3,195.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

89/2564 ลงวันท่ี 
18/03/2564

15 วัสดุส ำนักงำน 805.00                     805.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 805.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

90/2564 ลงวันท่ี 
18/03/2564

16 วัสดุส ำนักงำน 4,100.00                  4,100.00                เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซีมอสไอที 4,100.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

91/2564 ลงวันท่ี 
22/03/2564

17 วัสดุส ำนักงำน 4,550.00                  4,550.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคเค ซับพลำย 4,550.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

92/2564 ลงวันท่ี 
23/03/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

18 วัสดุส ำนักงำน 5,490.00                  5,490.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท แม็คโคร จ ำกัด 5,490.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

93/2564 ลงวันท่ี 
23/03/2564

19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200.00                     200.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี จ ำกัด 200.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

94/2564 ลงวันท่ี 
23/03/2564

20 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,000.00                  3,000.00                เฉพำะเจำะจง นำงบัวผัน บุญมำตุ่น 3,000.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

95/2564 ลงวันท่ี 
24/03/2564

21 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,000.00                  1,000.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท พิบูลย์วิทย์ ฟำร์มำซี จ ำกัด 1,000.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

96/2564 ลงวันท่ี 
24/03/2564

22 วัสดงำนช่ำง 2,620.00                  2,620.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท ส.ปรำณีก่อสร้ำง จ ำกัด 2,620.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

97/2564 ลงวันท่ี 
25/03/2564

23 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,000.00                  1,000.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเจ มำร์ท 1,000.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

98/2564 ลงวันท่ี 
25/03/2564

24 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 1,100.00                  1,100.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ป้ำยอุดร ดีไซน์ 1,100.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

99/2564 ลงวันท่ี 
25/03/2564

25 วัสดุส ำนักงำน 235.00                     235.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเจ มำร์ท 235.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

100/2564 ลงวันท่ี 
25/03/2564

26 วัสดุกำรศึกษำ 105.00                     105.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 105.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

101/2564 ลงวันท่ี 
25/03/2564

27 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 3,240.00                  3,240.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ป้ำยอุดร ดีไซน์ 3,240.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

102/2564 ลงวันท่ี 
25/03/2564

28 วัสดุงำนช่ำง 214.00                     214.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท โชไพศำล49 จ ำกัด 214.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

103/2564 ลงวันท่ี 
25/03/2564

29 วัสดุส ำนักงำน 60.00                       60.00                     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 60.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

104/2564 ลงวันท่ี 
25/03/2564

30 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00                     500.00                   เฉพำะเจำะจง  บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ำกัด

500.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

105/2564 ลงวันท่ี 
26/03/2564

31 วัสดุส ำนักงำน 1,066.00                  1,066.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 1,066.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

106/2564 ลงวันท่ี 
29/03/2564

32 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 800.00                     800.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.ป้ำยอุดร ดีไซน์ 800.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

107/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

33 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00                     500.00                   เฉพำะเจำะจง หจก.สำมมิตรทวีทรัพย์ (ส ำนักงำน
ใหญ่)

500.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

108/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

34 วัสดุส ำนักงำน 1,040.00                  1,040.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนวสันต์พำณิชย์ 1,040.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

109/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์

วันท่ี 1 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

35 วัสดุส ำนักงำน 325.00                     325.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์วิทยำ 325.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

110/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

36 วัสดุส ำนักงำน 1,158.00                  1,158.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเจ มำร์ท 1,158.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

111/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

37 วัสดุส ำนักงำน 492.00                     492.00                   เฉพำะเจำะจง  บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 492.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

112/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

38 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 189.00                     189.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนพลอย 189.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

113/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

39 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,120.00                  1,120.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้ขวัญฤดีฟลำวเวอร์ 1,120.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

114/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

40 วัสดุส ำนักงำน 700.00                     700.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำน เจเจ มำร์ท 700.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

115/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

41 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 300.00                     300.00                   เฉพำะเจำะจง นำยดุสิต ฉ้ ำยุทธ 300.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

116/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564

42 วัสดุส ำนักงำน 285.00                     285.00                   เฉพำะเจำะจง บริษัท โปรเจคบุ๊ค จ ำกัด 285.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอรำคำ
เหมำะสม  ภำยในวงเงินงบประมำณ

117/2564 ลงวันท่ี 
31/03/2564


