
แบบ สขร. 1

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

1 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3,424.00                  3,424.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 3,424.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

135/2564 ลงวันท่ี 
01/06/2564

2 วัสดุส านักงาน 930.00                     930.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสต็ม จ ากัด 930.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

136/2564 ลงวันท่ี 
01/06/2564

3 วัสดุงานช่าง 4,979.00                  4,979.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 4,979.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

137/2564 ลงวันท่ี 
01/06/2564

4 วัสดุงานช่าง 3,340.00                  3,340.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเจ มาร์ท 3,340.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

138/2564 ลงวันท่ี 
01/06/2564

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,190.00                  1,190.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก อินเตอร์ โซลูช่ัน 
จ ากัด

1,190.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

139/2564 ลงวันท่ี 
03/06/2564

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 235.00                     235.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้านผือ) 
จ ากัด

235.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

140/2564 ลงวันท่ี 
04/06/2564

7 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 65.00                       65.00                     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้านผือ) 
จ ากัด

65.00                               มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

141/2564 ลงวันท่ี 
04/06/2564

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 208.00                     208.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด 208.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

142/2564 ลงวันท่ี 
07/06/2564

9 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 280.00                     280.00                   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

280.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

143/2564 ลงวันท่ี 
07/06/2564

10 วัสดุส านักงาน 610.00                     610.00                   เฉพาะเจาะจง JC Multimedia 610.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

144/2564 ลงวันท่ี 
07/06/2564

11 วัสดุส านักงาน 2,560.00                  2,560.00                เฉพาะเจาะจง  บริษัท วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

2,560.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

145/2564 ลงวันท่ี 
09/06/2564

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 300.00                     300.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) 
จ ากัด

300.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

146/2564 ลงวันท่ี 
10/06/2564

13 วัสดุไฟฟ้า 940.00                     940.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) 
จ ากัด

940.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

147/2564 ลงวันท่ี 
10/06/2564

14 วัสดุส านักงาน 1,350.00                  1,350.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 1,350.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

148/2564 ลงวันท่ี 
11/06/2564

15 วัสดุงานช่าง 255.00                     255.00                   เฉพาะเจาะจง  บริษัท อ้ึงชุนฮะ 255.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

149/2564 ลงวันท่ี 
14/06/2564

16 วัสดุส านักงาน 5,620.00                  5,620.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสต็ม จ ากัด 5,620.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

150/2564 ลงวันท่ี 
19/06/2564

17 วัสดุส านักงาน 920.00                     920.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสต็ม จ ากัด 920.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

151/2564 ลงวันท่ี 
19/06/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์
วันท่ี 1 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน 2564
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์
วันท่ี 1 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,150.00                  7,150.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 7,150.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

152/2564 ลงวันท่ี 
21/06/2564

19 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,610.00                  4,610.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 4,610.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

153/2564 ลงวันท่ี 
21/06/2564

20 วัสดุไฟฟ้า 2,348.00                  2,348.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 2,348.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

154/2564 ลงวันท่ี 
21/06/2564

21 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600.00                     600.00                   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้านผือ) 
จ ากัด

600.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

155/2564 ลงวันท่ี 
21/06/2564

22 วัสดุงานช่าง 2,970.00                  2,970.00                เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ปราณี(คอนกรีต) 2,970.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

156/2564 ลงวันท่ี 
22/06/2564

23 วัสดุไฟฟ้า 8,100.00                  8,100.00                เฉพาะเจาะจง  ร้านวิเชียรกรุ๊ป 8,100.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

157/2564 ลงวันท่ี 
23/06/2564

24 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300.00                     300.00                   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้านผือ) 
จ ากัด

300.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

158/2564 ลงวันท่ี 
28/06/2564

25 วัสดุไฟฟ้า 2,800.00                  2,800.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายอุดรดีไซน์ 2,800.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

159/2564 ลงวันท่ี 
28/06/2564

26 วัสดุส านักงาน 6,500.00                  6,500.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 6,500.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

160/2564 ลงวันท่ี 
28/06/2564

27 วัสดุส านักงาน 5,000.00                  5,000.00                เฉพาะเจาะจง  นางเทียนทอง ลือค าภา 5,000.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

161/2564 ลงวันท่ี 
29/06/2564

28 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00                     500.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

500.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

162/2564 ลงวันท่ี 
30/06/2564

29 วัสดุงานช่าง 2,500.00                  2,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะอิเล็คทรอนิคส์ 2,500.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

163/2564 ลงวันท่ี 
30/06/2564


