
แบบ สขร. 1

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

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จัดซ้ือ 8,750 ซ้ือ ขุนเขาคอนกรีต  ราคา 8,750 ขุนเขาคอนกรีต  ราคา 8,750 บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 1/2563   13 ธันวาคม 2562
2 จัดซ้ือ 700 ซ้ือ ต้นสอ ฟลอริสท์  ราคา 700 ต้นสอ ฟลอริสท์  ราคา 700 มีวัสดุให้เลือกสรรหลากหลาย 2/2563   13 ธันวาคม 2562
3 จัดซ้ือ 900 ซ้ือ พรชัย(บ.ข.ส.)  ราคา 900 พรชัย(บ.ข.ส.)  ราคา 900 บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 3/2563   13 ธันวาคม 2562
4 จัดซ้ือ 600 ซ้ือ ร้านแอ๊ปเป้ิล ราคา 600 ร้านแอ๊ปเป้ิล ราคา 600 บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 4/2563   13 ธันวาคม 2562
5 จัดซ้ือ 1,350 ซ้ือ นางสาววันเพ็ญ ภูมิโคกรักษ์ ราคา 1,350นางสาววันเพ็ญ ภูมิโคกรักษ์ ราคา 1,350 บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 5/2563   15 ธันวาคม 2562
6 จัดซ้ือ 105 ซ้ือ ร้านวีระวิทยา  ราคา 105 ร้านวีระวิทยา  ราคา 105 บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 6/2563   23 ธันวาคม 2562
7 จัดซ้ือ 2,500 ซ้ือ ถุงทอง ซุปเปอร์มาร์ท ราคา 2,500 ถุงทอง ซุปเปอร์มาร์ท ราคา 2,500 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 7/2563   7 มกราคม 2563
8 จัดซ้ือ 1,605 ซ้ือ บริษัท กรีนเวิลด์ รีไซเคิล จ ากัด ราคา 1,605บริษัท กรีนเวิลด์ รีไซเคิล จ ากัด ราคา 1,605บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 8/2563   15 มกราคม 2563
9 จัดซ้ือ 105 ซ้ือ ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 105 ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 105 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 9/2563   16 มกราคม 2563
10 จัดซ้ือ 1,300 ซ้ือ ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 1,300 ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 1,300 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 10/2563  17 มกราคม 2563
11 จัดซ้ือ 185 ซ้ือ ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 185 ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 185 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 11/2563   24 มกราคม 2563
12 จัดซ้ือ 2,615 ซ้ือ ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 2,615 ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 2,615 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 12/2563   24 มกราคม 2563
13 จัดซ้ือ 1,820 ซ้ือ บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,820 บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,820 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 13/2563   27 มกราคม 2563
14 จัดซ้ือ 3,300 ซ้ือ เค่ียงฮวด  ราคา 3,300 เค่ียงฮวด  ราคา 3,300 มีผ้าทุกชนิด ราคาย่อมเยา 14/2563  11 กุมภาพันธ์ 2563
15 จัดซ้ือ 2,780 ซ้ือ อรพรรณการ์เด้นท์ ราคา 2,780 อรพรรณการ์เด้นท์ ราคา 2,780 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 15/2563  11 กุมภาพันธ์ 2563
16 จัดซ้ือ 2,800 ซ้ือ ร้านตาสี ยายสา ราคา 2,800 ร้านตาสี ยายสา ราคา 2,800 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานราชการ16/2563  11 กุมภาพันธ์ 2563
17 จัดซ้ือ 1,549 ซ้ือ บริษัทเค้ียงเทรดด้ิง จ ากัด ราคา 1,549 บริษัทเค้ียงเทรดด้ิง จ ากัด ราคา 1,549 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 17/2563  11 กุมภาพันธ์ 2563
18 จัดซ้ือ 1,000 ซ้ือ นายบุญหอง สีทา ราคา 1,000 นายบุญหอง สีทา ราคา 1,000 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 18/2563  11 กุมภาพันธ์ 2563
19 จัดซ้ือ 1,000 ซ้ือ นายบุญหอง สีทา ราคา 1,000 นายบุญหอง สีทา ราคา 1,000 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 19/2563  11 กุมภาพันธ์ 2563
20 จัดซ้ือ 480 ซ้ือ เซ้ียง่วนชัย  ราคา 480 เซ้ียง่วนชัย  ราคา 480 มีผ้าทุกชนิด ราคาย่อมเยา 20/2563   14 กุมภาพันธ์ 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว

วันท่ี .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

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

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
21 จัดซ้ือ 2,171 ซ้ือ บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 2,171 บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,205 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 21/2563   14 กุมภาพันธ์ 2563
22 จัดซ้ือ 1,205 ซ้ือ บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,205 บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,205 มีวัสดุให้เลือกสรรหลากหลาย 22/2563   14 กุมภาพันธ์ 2563
23 จัดซ้ือ 2,000 ซ้ือ ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 2,000 ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 2,000 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 23/2563   14 กุมภาพันธ์ 2563
24 จัดซ้ือ 3,519 ซ้ือ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าท์ ราคา 3,519 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าท์ ราคา 3,519 บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 24/2563   15 กุมภาพันธ์ 2563
25 จัดซ้ือ 495 ซ้ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขอนแก่นราชาภัณฑ์ ราคา 495ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขอนแก่นราชาภัณฑ์ ราคา 495บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 25/2563   17 กุมภาพันธ์ 2563
26 จัดซ้ือ 3,000 ซ้ือ เค่ียงฮวด  ราคา 3,000 เค่ียงฮวด  ราคา 3,000 มีผ้าทุกชนิด ราคาย่อมเยา 26/2563   17 กุมภาพันธ์ 2563
27 จัดซ้ือ 1,070 ซ้ือ บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,070 บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,070 มีวัสดุให้เลือกสรรหลากหลาย 27/2563   18 กุมภาพันธ์ 2563
28 จัดซ้ือ 490 ซ้ือ สุทธิพงษ์อลูมิเนียม ราคา 490 สุทธิพงษ์อลูมิเนียม ราคา 490 บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 28/2563   18 กุมภาพันธ์ 2563
29 จัดซ้ือ 1,776 ซ้ือ บริษัทคลังนานาธรรม สังฆภัณฑ์ ราคา 1,776บริษัทคลังนานาธรรม สังฆภัณฑ์ ราคา 1,776มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 29/2563   18 กุมภาพันธ์ 2563
30 จัดซ้ือ 2,260 ซ้ือ ร้านมิตรภาพไม้งาม  ราคา 2,260 ร้านมิตรภาพไม้งาม  ราคา 2,260 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 30/2563  18 กุมภาพันธ์ 2563
31 จัดซ้ือ 516 ซ้ือ ฟาร์มเทพักษ์  ราคา 516 ฟาร์มเทพักษ์  ราคา 516 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 31/2563   18 กุมภาพันธ์ 2563
32 จัดซ้ือ 450 ซ้ือ เอ๋ปริญญากรอบรูป ราคา 450 เอ๋ปริญญากรอบรูป ราคา 450 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 34/2563   13 มีนาคม 2563
33 จัดซ้ือ 650 ซ้ือ เอ๋ปริญญากรอบรูป ราคา 650 เอ๋ปริญญากรอบรูป ราคา 650 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 35/2563   13 มีนาคม 2563
34 จัดซ้ือ 2,143 ซ้ือ ร้านส าเพ็งขอนแก่น  ราคา 2,143 ร้านส าเพ็งขอนแก่น  ราคา 2,143 มีดอกไม้ประดิษฐ์ทุกชนิด ราคาย่อมเยา36/2563  16 มีนาคม 2563
35 จัดซ้ือ 1,840 ซ้ือ เค่ียงฮวด  ราคา 1,840 เค่ียงฮวด  ราคา 1,840 มีผ้าทุกชนิด ราคาย่อมเยา 37/2563 16 มีนาคม 2563
36 จัดซ้ือ 1,020 ซ้ือ ศรีไทยการ์เม้นท์ ราคา 1,020 ศรีไทยการ์เม้นท์ ราคา 1,020 มีผ้าทุกชนิด ราคาย่อมเยา 38/2563 16 มีนาคม 2563
37 จัดซ้ือ 4,500 ซ้ือ ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 4,500 ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 4,500 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 40/2563  15 พฤษภาคม 2563
38 จัดซ้ือ 2,600 ซ้ือ ทีวี คลินิก  ราคา 2,600 ทีวี คลินิก  ราคา 2,600 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 41/2563  1 มิถุนายน 2563
39 จัดซ้ือ 4,894 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,894บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,894มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 42/2563  4 มิถุนายน 2563
40 จัดซ้ือ 4,670 ซ้ือ ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 4,670 ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 4,670 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 43/2563  4 มิถุนายน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว
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แบบ สขร. 1

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

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
41 จัดซ้ือ 1,500 ซ้ือ ธนกร รุ่งเรือง  ราคา 1,500 ธนกร รุ่งเรือง  ราคา 1,500 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 44/2563   8 มิถุนายน 2563
42 จัดซ้ือ 4,770 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,770บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,770มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 45/2563   8 มิถุนายน 2563
43 จัดซ้ือ 750 ซ้ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภูวนนท์วัสดุ ราคา 750ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภูวนนท์วัสดุ ราคา 750 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 46/2563   9 มิถุนายน 2563
44 จัดซ้ือ 1,930 ซ้ือ ไพบูลย์พันธ์ุไม้ ราคา 1,930 ไพบูลย์พันธ์ุไม้ ราคา 1,930 บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 47/2563   10 มิถุนายน 2563
45 จัดซ้ือ 2,430 ซ้ือ ท็อปพันธ์ไม้ ราคา 2,430 ท็อปพันธ์ไม้ ราคา 2,430 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ท้ิงงานราชการ48/2563   15 มิถุนายน 2563
46 จัดซ้ือ 4,920 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,920บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,920มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 49/2563   15 มิถุนายน 2563
47 จัดซ้ือ 3,900 ซ้ือ ร้านมุมยา  ราคา 3,900 ร้านมุมยา  ราคา 3,900 มีวัสดุให้เลือกสรรหลากหลาย 50/2563   18 มิถุนายน 2563
48 จัดซ้ือ 4,200 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,200บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,200มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 51/2563   18 มิถุนายน 2563
49 จัดซ้ือ 1,655 ซ้ือ บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,655 บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,655 มีวัสดุให้เลือกสรรหลากหลาย 52/2563   18 มิถุนายน 2563
50 จัดซ้ือ 2,107 ซ้ือ บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 2,107 บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 2,107 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 53/2563  18 มิถุนายน 2563
51 จัดซ้ือ 800 ซ้ือ ธนกร รุ่งเรือง  ราคา 800 ธนกร รุ่งเรือง  ราคา 800 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 54/2563   19 มิถุนายน 2563
52 จัดซ้ือ 1,185 ซ้ือ ฟาร์มเทพักษ์  ราคา 1,185 ฟาร์มเทพักษ์  ราคา 1,185 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 55/2563   20 มิถุนายน 2563
53 จัดซ้ือ 1,026 ซ้ือ บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,026 บริษัทสุขสมพร้อมการค้า ราคา 1,026 มีวัสดุให้เลือกสรรหลากหลาย 56/2563   22 มิถุนายน 2563
54 จัดซ้ือ 2,097 ซ้ือ จงมีพาณิชย์  ราคา 2,097 จงมีพาณิชย์  ราคา 2,097 มีวัสดุให้เลือกสรรหลากหลาย 57/2563  22 มิถุนายน 2563
55 จัดซ้ือ 3,780 ซ้ือ เดลต้าคอมพิวเตอร์ ราคา 3,780 เดลต้าคอมพิวเตอร์ ราคา 3,780 เป็นกันเอง บริการดี 58/2563  23 มิถุนายน 2563
56 จัดซ้ือ 1,500 ซ้ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภูวนนท์วัสดุ ราคา 1,500ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภูวนนท์วัสดุ ราคา 1,500มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 59/2563 26 มิถุนายน 2563
57 จัดซ้ือ 740 ซ้ือ ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 740 ท. วัสดุ บ้านกระเด่ือง ราคา 740 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 60/2563  26 มิถุนายน 2563
58 จัดซ้ือ 1,850 ซ้ือ อ.การไฟฟ้า  ราคา 1,850 อ.การไฟฟ้า  ราคา 1,850 มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 61/2563  2  กรกฎาคม 2563
59 จัดซ้ือ 4,950 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,950บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,950มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 62/2563  13 กรกฎาคม 2563
60 จัดซ้ือ 4,150 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,150บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,150มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 63/2563  13 กรกฎาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว
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แบบ สขร. 1

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

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
61 จัดซ้ือ 4,875 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,875บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 4,875มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 64/2563   15 กรกฎาคม 2563
62 จัดซ้ือ 2,100 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 2,100บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 2,100มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 65/2563   15 กรกฎาคม 2563
63 จัดซ้ือ 55,123 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 55,123บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 55,123มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องการครบถ้วน 66/2563   17 กรกฎาคม 2563
64 จัดซ้ือ 17,745 ซ้ือ บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 17,745บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม  ราคา 17,745บริการดี เป็นกันเอง ราคาย่อมเยา 67/2563   20 กรกฎาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
(ช่ือหน่วยงำน) โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว
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