
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลจ านวน 18 รายการ 2,220 2,220 เฉพาะเจาะจง ร้านมุมยา phamacy 2,220 ร้านมุมยา phamacy 2,220 คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
เลข ซ 10/2564                  

   ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2563

2 ซ้ืออุปกรณ์กีฬาจ านวน 3 รายการ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนานา
ธรรม จ ากัด

1,500 บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

1,500 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 11/2564                 
 ลงวันท่ี  9 ธ.ค. 2563

3 ซ้ือธงอาเซียนจ านวน 1 รายการ 650 650 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนานา
ธรรม จ ากัด

650 บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

650 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 12/2564                 
 ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563

4 ซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทดูโฮม จ ากัด มหาชน 7,900 บริษัทดูโฮม จ ากัด มหาชน 7,900 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 13/2564                 
 ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563

5 ซ้ืออุปกรณ์ส านักงานจ านวน 9 รายการ 4,845 4,845 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนานา
ธรรม จ ากัด

4,845 บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

4,845 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 14/2564                 
 ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563

6 ซ้ืออุปกรณ์กีฬาจ านวน 5 รายการ 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนานา
ธรรม จ ากัด

2,250 บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

2,250 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 15/2564                 
ลงวันท่ี 14 ธ.ค. 2563

7 จ้างถ่ายเอกสาร 1,035 1,035 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 
จ ากัด

1,035 บริษัท ก๊อปป้ีวัน 2547 
จ ากัด

1,035 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข จ 11/2564                  
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2563

8 ซ้ือกระดาษ/อุปกรณ์ส านักงาน 4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น คลังนานา
ธรรม จ ากัด

4,700 บริษัท ขอนแก่น คลัง
นานาธรรม จ ากัด

4,700 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 16/2564                 
 ลงวันท่ี 17 ธ.ค. 2563

9 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายสุพล  วาทโยธา 2,100 นายสุพล  วาทโยธา 2,100 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข จ 12/2564                  
ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2563

10 ซ้ือผ้าประดับจ านวน 1 รายการ 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเคียงฮวด 4,500 ร้านเคียงฮวด 4,500 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข ซ 17/2564                 
 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2563

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2563
โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว อ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัดขอนแก่น

วันท่ี  31  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



11 จ้างท าป้ายไวนิลงานกีฬากลุ่มเครือข่าย 1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง ร้าน คอม แอนด์ อิงค์เจ็ท 1,650 ร้าน คอม แอนด์ อิงค์เจ็ท 1,650 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข จ 13/2564                  
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2563

12 จ้างเหมาเช่าเช่าชุดงานกีฬากลุ่มเครือข่าย 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสุริโย  ผู้นวลงาม 4,000 นายสุริโย  ผู้นวลงาม 4,000 คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก าหนด

เลข จ 14/2564                  
ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2563


