
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือสารกรองน้้าแมงกานีสคาร์บอน             4,700.00  4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวอเตอร์ แมชชีน ส้านักงานใหญ่    4,700.00 ร้านวอเตอร์ แมชชีน ส้านักงาน
ใหญ่

  4,700.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด

เลข ซ 1/2565                  
ลงวันท่ี 18 ต.ค. 2564

2 ซ้ือน้้าด่ืมส้าหรับนักเรียน               450.00    450.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม  ศรีทะจักร์      450.00 นายอุดม  ศรีทะจักร์     450.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด

เลข ซ 2/2565                  
ลงวันท่ี 20 ต.ค. 2564

3 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารมิตซูบิชิและสหกรณ์             4,500.00  4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  แสนป้อ    4,500.00 นายวินัย  แสนป้อ   4,500.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด

เลข จ 5/2565                  
ลงวันท่ี 20 ต.ค. 2564

4 ซ้ือธงชาติ             1,475.00  1,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม 
จ้ากัด

   1,475.00 บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม 
จ้ากัด

  1,475.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด

เลข ซ 3/2565                  
ลงวันท่ี 29 ต.ค. 2564

5 ซ้ือวัสดุฝึกสอนสอบ 4,520.00            4,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม 
จ้ากัด

4,520.00   บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม 
จ้ากัด

4,520.00  คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด

เลข ซ 4/2565                  
ลงวันท่ี 29 ต.ค. 2564

6 ซ้ืออุปกรณ์ท้าความสะอาด             3,270.00  3,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม 
จ้ากัด

   3,270.00 บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม 
จ้ากัด

  3,270.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด

เลข ซ 7/2564                  
ลงวันท่ี 29 ต.ค. 2564

7 ซ้ือสีน้้าทาภายนอก             1,195.00  1,195.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.วัสดุ บ้านกระเด่ือง    1,195.00 ร้าน ท.วัสดุ บ้านกระเด่ือง   1,195.00 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก้าหนด

เลข ซ 9/2565                  
ลงวันท่ี 29 ต.ค. 2564

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี  31  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ืออุปกรณ์ทาสี 4,563 4,563 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.วัสดุ บ้านกระเด่ือง 4,563 ร้าน ท.วัสดุ บ้านกระเด่ือง 4,563 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ  10/2565                  
ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2564

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,390 2,390 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อบป้ีวัน 2547 จ ากัด 2,390 บริษัท ก๊อบป้ีวัน 2547 จ ากัด 2,390 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข จ 6/2565                  
ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2564

3 ซ้ือวัสดุจัดท าส่ือการสอน 4,279 4,279 เฉพาะเจาะจง บรษัท คลังนานาธรรม จ ากัด 4,279 บรษัท คลังนานาธรรม จ ากัด 4,279 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 11/2564                  
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2564

4 ซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน 2,397 2,397 เฉพาะเจาะจง บรษัท คลังนานาธรรม จ ากัด 2,397 บรษัท คลังนานาธรรม จ ากัด 2,397 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 13/2565                  
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2564

5 จ้างเหมาท าอาหารว่างโครงการผลิตส่ือการ
สอน

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  แก้วไตรรัตน์ 1,600 นางสุดใจ  แก้วไตรรัตน์ 1,600 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข จ 7/2565                  
ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2564

6 จ้างติดต้ังผ้าม่านห้องคอมพิวเตอร์ 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายพาณิชย์  ลมสมบุตร์ 2,100 นายพาณิชย์  ลมสมบุตร์ 2,100 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข จ 8/2565                  
ลงวันท่ี 24 พ.ย. 2564

7 จ้างติดต้ังผ้าม่านห้องสมุด 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายพาณิชย์  ลมสมบุตร์ 2,500 นายพาณิชย์  ลมสมบุตร์ 2,500 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข จ 9/2565                  
ลงวันท่ี 24 พ.ย. 2564

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างติดต้ังผ้าม่านห้องส านักงาน              3,600.00    3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพาณิชย์  ลมสมบุตร์ 3,600 นายพาณิชย์  ลมสมบุตร์ 3,600
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข จ 10/2565                  

   ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2564

2 ซ้ือหมึกพิมพ์  cannon              3,190.00    3,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุมยา phamacy    3,190.00 ร้านมุมยา phamacy    3,190.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 15/2565                  

   ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2564

3 ซ้ือเคร่ืองตรวจหาเช้ือโควิด 19 จ านวน 80 ชุด              3,780.00    3,780.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

   3,780.00
บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

   3,780.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 17/2565                  

   ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2564

4 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคารสถานท่ี                982.61      982.61 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

      982.61
บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

     982.61
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 18/2565                 

 ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2564

5 ซ้ือสีทารองพ้ืน              2,054.00    2,054.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัด มหาชน    2,054.00 บริษัทดูโฮม จ ากัด มหาชน    2,054.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 19/2564                 

 ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2564

6 จ้างติดต้ังผ้าม่านห้องประชุม              4,800.00    4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพาณิชย์  ลมสมบุตร์    4,800.00 นายพาณิชย์  ลมสมบุตร์    4,800.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข จ 11/2565                  

ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2564

7 จ้างซ่อมแซม              4,800.00    4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  แสนป้อ    4,800.00 นายวินัย  แสนป้อ    4,800.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข จ 12/2565                  

ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2564

8 จ้างเหมาวิทยากรอบรมการตรวจหาเช้ือโควิด 19              1,800.00    1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพาภรณ์  ปะบัวบาน    1,800.00 นางยุพาภรณ์  ปะบัวบาน    1,800.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข จ 13/2565                 

ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2564

9 จ้างเหมาวิทยากรอบรมการตรวจหาเช้ือโควิด 19              1,800.00    1,800.00 เฉพาะเจาะจง นส.วารุณี  สมวงษ์ศา    1,800.00 นส.วารุณี  สมวงษ์ศา    1,800.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข จ 14/2565                 

ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2564

10 จ้างเหมาท าป้ายอบรมการตรวจหาเช้ือโควิด 19                260.00      260.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์มงคล       260.00 โรงพิมพ์มงคล      260.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข จ 15/2565                 

ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2564

11
จ้างเหมาท าอาหารว่างโครงการอบรมการตรวจหา
เช้ือโควิด 19

             1,200.00    1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  แก้วไตรรัตน์    1,200.00 นางสุดใจ  แก้วไตรรัตน์    1,200.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข จ 16/2565                  

ลงวันท่ี 22 ธ.ค. 2564

12 ซ้ือชุดตรวจหาเช้ือโควิด 19                580.00      580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุมยา phamacy       580.00 ร้านมุมยา phamacy      580.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 20/2565                 

 ลงวันท่ี 22  ธ.ค. 2564

13 ซ้ือป้ายพลาสวูด ช่ือโรงเรียน 4900.00    4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอม แอนด์ อิงค์เจ็ท    4,900.00 ร้านคอม แอนด์ อิงค์เจ็ท    4,900.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 21/2565                 

 ลงวันท่ี 29  ธ.ค. 2564

14 ซ้ือป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 1750.00 1750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอม แอนด์ อิงค์เจ็ท 1750.00 ร้านคอม แอนด์ อิงค์เจ็ท 1750.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 22/2565                 

 ลงวันท่ี 29  ธ.ค. 2564

15 ซ้ือชุดตรวจหาเช้ือโควิด 19 3200.00 3200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุมยา phamacy 3200.00 ร้านมุมยา phamacy 3200.00
คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 23/2565                 

 ลงวันท่ี 29  ธ.ค. 2564

และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2564
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือสีน้้ำทำภำยนอก 2616.00 2616.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชุมพลกลกำรก่อสร้ำง 2616.00 หจก.ชุมพลกลกำรก่อสร้ำง 2616.00 คุณสมบัติตรงตำม

ข้อก้ำหนด
เลข ซ 24/2565                  

  ลงวันท่ี 5 ม.ค. 2565

2 ซ้ือตู้เหล็กสองบำนเปิด มำตรฐำน มอก. 5590.00 5590.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บ๊ิกโฮม 2561 5590.00 หจก.บ๊ิกโฮม 2561 5590.00 คุณสมบัติตรงตำม
ข้อก้ำหนด

เลข ซ 15/2565                  
   ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2565

3 ซ้ือสีน้้ำทำภำยนอก 1338.00 1338.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ชุมพลกลกำรก่อสร้ำง 1338.00 หจก.ชุมพลกลกำรก่อสร้ำง 1338.00 คุณสมบัติตรงตำม
ข้อก้ำหนด

เลข ซ 26/2565                  
ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2565

4 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร 2782.00 2782.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ภูมิภัณฑ์ดีเวลลอป
เมนท์

2782.00 บริษัท ภูมิภัณฑ์ดีเวลลอป
เมนท์

2782.00 คุณสมบัติตรงตำม
ข้อก้ำหนด

เลข ซ 27/2565                  
ลงวันท่ี 14 ม.ค. 2565

5 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำนักงำน 3650.00 3650.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำ
ธรรม จ้ำกัด

3650.00 บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำ
ธรรม จ้ำกัด

3650.00 คุณสมบัติตรงตำม
ข้อก้ำหนด

เลข ซ 28/2565                  
   ลงวันท่ี 18 ม.ค. 2565

6 ซ้ืออุปกรณ์ส้ำนักงำน 1920.00 1920.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำ
ธรรม จ้ำกัด

1920.00 บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำ
ธรรม จ้ำกัด

1920.00 คุณสมบัติตรงตำม
ข้อก้ำหนด

เลข ซ30 /2565                  
   ลงวันท่ี 19 ม.ค. 2565

7 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์มงคล 360.00 โรงพิมพ์มงคล 360.00 คุณสมบัติตรงตำม
ข้อก้ำหนด

เลข จ 17/2565                  
ลงวันท่ี 31 ม.ค. 2565

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565
โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือชุดตรวจหาเช้ือโควิด 19 จ านวน 

40 ชุด
3080.00 3080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมุมยา phamacy 3080.00 ร้านมุมยา phamacy 3080.00 คุณสมบัติตรง

ตามข้อก าหนด
เลข ซ 32/2565                

     ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2565

2 ซ้ือชุดตรวจหาเช้ือโควิด 19 จ านวน 
50 ชุด

3290.00 3290.00 เฉพาะเจาะจง รพีพรเภสัช 3290.00 รพีพรเภสัช 3290.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 33/2565                
     ลงวันท่ี 14 ก.พ. 2565

3 ซ้ือชุดไฟโซล่าเซลล์ 1800.00 1800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขสมพร้อมการค้า 1800.00 บริษัท สุขสมพร้อมการค้า 1800.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 34/2565                
     ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2565

4 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 1620.00 1620.00 เฉพาะเจาะจง เภสัชกรชุมชน ม.ขอนแก่น 1620.00 เภสัชกรชุมชน ม.ขอนแก่น 1620.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 35/2565                
     ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2565

5 ซ้ือชุดตรวจหาเช้ือโควิด 19 จ านวน 
30 ชุด

2070.00 2070.00 เฉพาะเจาะจง รพีพรเภสัช 2070.00 รพีพรเภสัช 2070.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 36/2565                
  ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2565

6 ซ้ือชุดตรวจหาเช้ือโควิด 19 จ านวน 
50 ชุด

3150.00 3150.00 เฉพาะเจาะจง รพีพรเภสัช 3150.00 รพีพรเภสัช 3150.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 37/2565                
  ลงวันท่ี  22 ก.พ. 2565

7 ซ้ือไม้วัดส่วนสูง 1600.00 1600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น มาราธอน 1600.00 หจก.ขอนแก่น มาราธอน 1600.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 38/2565                
  ลงวันท่ี  22 ก.พ. 2565

8 จ้างถ่ายเอกสาร 795.00 795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อบป้ีวัน 2547 จ ากัด 795.00 บริษัท ก๊อบป้ีวัน 2547 จ ากัด 795.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 18/256                 
 ลงวันท่ี  22 ก.พ. 2565

9 จ้างวิทยากรให้ความรู้โครงการ
สถานศึกษาสีขาว

1800.00 1800.00 เฉพาะเจาะจง ร.ต.อ.ทรงเดช  แฝงฤทธ์ิ 1800.00 ร.ต.อ.ทรงเดช  แฝงฤทธ์ิ 1800.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 19/2565                
  ลงวันท่ี  22 ก.พ. 2565

10 จ้างวิทยากรให้ความรู้โครงการ
สถานศึกษาสีขาว

1800.00 1800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ  หินซุย 1800.00 นางสาวทิพวรรณ  หินซุย 1800.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 20/2565                
  ลงวันท่ี  22 ก.พ. 2565

11 จ้างท าอาหารว่างโครงการสถานศึกษา
สีขาว

1550.00 1550.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  แก้วไตรรัตน์ 1550.00 นางสุดใจ  แก้วไตรรัตน์ 1550.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 21/2565                
  ลงวันท่ี  22 ก.พ. 2565

12 จ้างวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรม
คุณธรรม

1800.00 1800.00 เฉพาะเจาะจง พระครูวิมลสุวรรณสาร  สนฺต
จิตโต

1800.00 พระครูวิมลสุวรรณสาร  สนฺตจิต
โต

1800.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 22/2565                
  ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2565

13 จ้างท าป้ายโครงการสถานศึกษาสีขาว 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์มงคล 270.00 โรงพิมพ์มงคล 270.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 23/2565                
  ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2565

14 จ้างท าอาหารว่างโครงการสถานศึกษา
สีขาว

1550.00 1550.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  แก้วไตรรัตน์ 1550.00 นางสุดใจ  แก้วไตรรัตน์ 1550.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 24/2565                
  ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2565

14 ซ้ือเส้ือคอปกสีขาวจ านวน 32 ตัว 4922.00 4922.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร ขอนแก่น (2005) 4922.00 หจก.สหมิตร ขอนแก่น (2005) 4922.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 39/2565                
  ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2565

15 ซ้ือเส้ือคอปกสีขาว 1050.00 1050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สหมิตร ขอนแก่น (2005) 1050.00 หจก.สหมิตร ขอนแก่น (2005) 1050.00 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 40/2565                
  ลงวันท่ี  28 ก.พ. 2565

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565
โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือเคร่ืองช่ังน้้ำหนัก 580.00 580.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ขอนแก่น มำรำธอน 580.00 หจก.ขอนแก่น มำรำธอน 580.00 คุณสมบัติตรง

ตำมข้อก้ำหนด
เลข ซ41 /2565                 
    ลงวันท่ี 3 มี.ค. 2565

2 จ้ำงสกรีนเส้ือ 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เอส สปอร์ต 
กำร์เมนท์

450.00 หจก.เอส เอส สปอร์ต กำร์
เมนท์

450.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อก้ำหนด

เลข จ 25/2565                 
    ลงวันท่ี 3 มี.ค. 2565

3 ซ้ือปกประกำศนียบัตรผ้ำไหมสีม่วง 2,550.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่น คลัง
นำนำธรรม จ้ำกัด

2,550.00 บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำ
ธรรม จ้ำกัด

2,550.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อก้ำหนด

เลข ซ 42/2565                 
    ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2565

4 ซ้ือปกประกำศนียบัตรผ้ำไหมสีแสด 2,550.00 2,550.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่น คลัง
นำนำธรรม จ้ำกัด

2,550.00 บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำ
ธรรม จ้ำกัด

2,550.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อก้ำหนด

เลข ซ 43/2565                 
    ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2565

5 ซ้ือปกประกำศนียบัตรผ้ำไหมสีน้้ำเงิน 2,835.00 2,835.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่น คลัง
นำนำธรรม จ้ำกัด

2,835.00 บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำ
ธรรม จ้ำกัด

2,835.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อก้ำหนด

เลข ซ 44/2565                 
    ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2565

6 ซ้ือวัสดุส้ำหรับจัดงำนปัจฉิมนิเทศ 1,260.00 1,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ขอนแก่น คลัง
นำนำธรรม จ้ำกัด

1,260.00 บริษัท ขอนแก่น คลังนำนำ
ธรรม จ้ำกัด

1,260.00 คุณสมบัติตรง
ตำมข้อก้ำหนด

เลข ซ 45/2565                 
    ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2565

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ


