
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ืออุปกรณ์การรจัดการเรียนการ

สอนจ านวน 26 รายการ
4,850 4,850 เฉพาะเจาะจง บริษัทขอนแก่น คลัง

นานาธรรม จ ากัด
4,850 บริษัทขอนแก่น คลัง

นานาธรรม จ ากัด
4,850 คุณสมบัติตรง

ตามข้อก าหนด
เลข ซ 29/2564                   

  ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2564

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 639 639 เฉพาะเจาะจง บริษัทก๊อปป้ีวัน 2547 
จ ากัด

639 บริษัทก๊อปป้ีวัน 2547 
จ ากัด

639 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 25/2564                  
 ลงวันท่ี  1 มิ.ย. 2564

3 ซ้ือกระดาษจ านวน 4 รายการ 3,985 3,985 เฉพาะเจาะจง บริษัทขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

3,985 บริษัทขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

3,985 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 30/2564                  
 ลงวันท่ี  1 มิ.ย. 2564

4 ซ้ือแปรงสีฟันจ านวน 6 รายการ 1,015 1,015 เฉพาะเจาะจง บริษัททสุขสมพร้อม
การค้า จ ากัด

1,015 บริษัททสุขสมพร้อม
การค้า จ ากัด

1,015 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 31/2564                  
 ลงวันท่ี  1 มิ.ย. 2564

5 ซ้ือถาดหลุมใส่อาหาร 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยอนันต์ 4,547.50 ร้านชัยอนันต์ 4,547.50 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 32/2564                  
 ลงวันท่ี  2 มิ.ย. 2564

6 ซ้ือถาดหลุมใส่อาหาร 2,947.85 2,947.85 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยอนันต์ 2,947.85 ร้านชัยอนันต์ 2,947.85 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 33/2564                  
 ลงวันท่ี  4 มิ.ย. 2564

7 ซ้ือสาย HDMI ขนาด 5 เมตร 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเว่น คอมพิวเตอร์ 2,100 ร้านโอเว่น คอมพิวเตอร์ 2,100 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 34/2564                  
 ลงวันท่ี  14 มิ.ย. 2564

8 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ิน 1,890 1,890 เฉพาะเจาะจง ร้านเดลต้า คอมพิวเตอร์ 1,890 ร้านเดลต้า คอมพิวเตอร์ 1,890 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 35/2564                  
 ลงวันท่ี  14 มิ.ย. 2564

9 ซ้ือปร้ินเตอร์ canon จ านวน 2 
รายการ

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเดลต้า คอมพิวเตอร์ 9,000 ร้านเดลต้า คอมพิวเตอร์ 9,000 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 36/2564                  
 ลงวันท่ี  14 มิ.ย. 2564

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพิธีมอบ
ทุนการศึกษา

480 480 เฉพาะเจาะจง ร้านคอม แอนด์อิงเจ็ท 480 ร้านคอม แอนด์อิงเจ็ท 480 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 32/2564                  
 ลงวันท่ี  14 มิ.ย. 2564

11 จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเว่น คอมพิวเตอร์ 900 ร้านโอเว่น คอมพิวเตอร์ 900 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข จ 33/2564                  
 ลงวันท่ี  14 มิ.ย. 2564

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



12 ซ้ืออุปกรณ์การรจัดการเรียนการ
สอนจ านวน 23 รายการ

4,620 4,620 เฉพาะเจาะจง บริษัทขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

4,620 บริษัทขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

4,620 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 37/2564                  
 ลงวันท่ี  22 มิ.ย. 2564

13 ซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีมัธยม 50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค แอนด์ เค 
พาราวู้ด จ ากัด

50,400 บริษัท เค แอนด์ เค 
พาราวู้ด จ ากัด

50,400 คุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนด

เลข ซ 38/2564                  
 ลงวันท่ี  24 มิ.ย. 2564


