
แบบ สขร ๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๒ 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

๑ ค่าถ่ายเอกสาร ๘,๙๒๘ ๘,๙๒๘.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถิ่นสมุทร ก็อปปี้แอนด์
เซอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 
 ๘,๙๒๘.๐๐ บาท 

ร้านถิ่นสมุทร ก็อป
ปี้แอนด์เซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงซื้อ
๘,๙๒๘.๐๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ 
เล่มที่ ๐๒๐ 
เลขที่ ๐๙๖๗  
ลง ๙ ธ.ค. ๖๒ 

    

๒ ป้ายไวนิล ๙๐๐ ๙๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง โยอาร์ตโฆษณา 
ราคาที่เสนอ ๑.๐๐๐ บาท 

โยอาร์ตโฆษณา 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๑.๐๐๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ 
เล่มที่ ๒๔  
เลขที่ ๑๒  
 ลง ๙ ธ.ค. ๖๒ 

 สติ๊กเกอร์ติดกระจก ๑๐๐ ๑๐๐ 
    

๓ ลูกฟุตซอล หนังเย็บ เบอร์ ๕ ๙๘๐ ๙๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด่นชัยวิทยาภัณฑ์ 
ราคาเสนอที่ 

๒๕,๗๘๐ บาท 

เด่นชัยวิทยาภัณฑ์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๒๕,๗๘๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ 
เล่มที่ ๔๒ 
เลขที่ ๑๑  
ลง ๙ ธ.ค. ๖๒ 

 ลูกฟุตซอล หนังเย็บ ๗๘๐ 
 

๗๘๐ 

๔ ลูกวอลเลย์ หนัง PU ๙๙๐ ๙๙๐     
๕ ลูกบาสเก็ตบอลยาง เบอร์ ๗ ๕๕๐ ๕๕๐ 
๖ ลูกตะกร้อแข่งชาย ๕๘๐ ๕๘๐ 
๗ ลูกตะกร้อแข่งหญิง ๕๘๐ ๕๘๐ 
๘ ยานวดบรรเทาปวด ๒๔๐ ๒๔๐ 



๙ สเปยร์บรรเทาปวด ๔๘๐ ๔๘๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ เทปล็อคนิ้ว ๑๙๐ ๑๙๐ 
๑๑ ถุงมือโกล์ ๔๙๐ ๔๙๐ 
๑๒ น้่ามันมวย ๙๕ ๙๕   
๑๓ ถุงใส่ลูกฟุตซอล ๑๕๐ ๑๕๐ 
๑๔ ลูกปิงปอง ๔๘๐ ๔๘๐ 
๑๕ ชุดตาข่ายปิงปอง ๔๐๐ ๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 

วันที่  ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ กระดาษเพนกวิน ๑,๑๘๕ ๑,๑๘๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บิ๊กซี (สาขาชัยภูมิ) 
ราคาที่เสนอ  
๑,๑๘๕ บาท 

บิ๊กซี (สาขาชัยภูมิ) 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๑,๑๘๕ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ เลขที่ 
๑๑๑๕๘๐๐๓๐๐๕๐๙๕ 

ลง ๒ ม.ค. ๖๓ 
๒ กระดาษเพนกวิน ๗๐ แกรม ๗๙๐ ๗๙๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บิ๊กซี (สาขาชัยภูมิ) 

ราคาที่เสนอ 
 ๗๙๐ บาท  

บิ๊กซี (สาขาชัยภูมิ) 
ราคาที่ตกลงซื้อ  
๗๙๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

 

ใบเลขที่สั่งซื้อ เลขท่ี 
๑๑๑๕๘๐๐๓๐๐๕๐๙๔ 

ลง ๒ ม.ค. ๖๓ 
๓ แม่ปั้มเบรค Nissan ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง คุณากรการยางยนต์ 

ราคาที่เสนอ  
๒,๖๔๐ บาท 

คุณากรการยางยนต์ 
ราคาที่ตกลงซื้อ
๒,๖๔๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

 

ใบเลขที่สั่งซื้อ เล่มที่ ๓๐ 
เลขที่ ๔ ลง ๒ ม.ค. ๖๓ 

๔ น้่ามันเบรก ๙๐ ๙๐     
๕ ค่าแรง ๓๕๐ ๓๕๐     

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 

วันที่  ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ เชือกฟาง ๗๕๐ ๗๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง วิวัฒน์เสาปูน 
ราคาที่เสนอ 
๑,๗๐๐ บาท 

 

วิวัฒน์เสาปูน 
ราคาที่ตกลงซื้อ
๑,๗๐๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

 

ใบเลขที่สั่งซื้อ เล่มที่ ๑ 
เลขที่ ๓๑  

ลง ๑๓ ม.ค. ๖๓ 
๒ ถุงด่า ๓๕๐ ๓๕๐    
๓ รอก ๑๕๐ ๑๕๐    
๔ เชือกไนลอนเขียว ๓๐๐ ๓๐๐    
๕ ไม้รองเขียน ๑๕๐ ๑๕๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 

วันที่  ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ ผ้าฝาง 
 
 

 

๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ไทยเจริญเรือง 
ราคาที่เสนอ 
๙,๐๐๐ บาท 

 

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ไทยเจริญเรือง 

ราคาที่ตกลงซื้อ 
๙,๐๐๐ บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ เล่มที่ ๑ 
เลขที่ ๑๘  

ลง ๑๕ ม.ค. ๖๓ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 

วันที่  ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
  

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ ค่าประกอบอาหารส่าหรับ
นักเรียน 

๓๗,๖๘๐ ๓๗,๖๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางราตี จันทร์วิเศษ นางราตี จันทร์วิเศษ เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ลง ๒๔ ม.ค. ๖๓ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  มกราคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 

วันที่  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ ค่าถ่ายเอกสาร ๑๓,๓๕๗ ๑๓,๓๕๗ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านถิ่นสมุทร์ ก๊อปปี้
แอนด์เวอร์วิส 
ราคาที่เสนอ 

๑๓,๓๕๗ บาท 
 

ร้านถิ่นสมุทร์ ก๊อปปี้
แอนด์เวอร์วิส 

ราคาที่ตกลงซื้อ
๑๓,๓๕๗ บาท 

 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ เล่มที่ 
๐๒๐ เลขที่ ๐๙๙๔ 
 ลง ๒๗ ม.ค. ๖๓ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 

วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ ปากกาลูกลื่น ๕๐๐ ๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ป.ทองค่าภูเขียว 
ราคาที่เสนอ  
๗,๕๐๐ บาท 

 

หจก.ป.ทองค่าภูเขียว 
ราคาที่ตกลงซื้อ
๗,๕๐๐ บาท 

 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ เล่มที่ 
๐๔๓ เลขที่ ๔๙  
ลง ๗ ก.พ. ๖๓ 

๒ ปากาเคม ี ๗๒๐ ๗๒๐ 
๓ นกหวีด ๑,๗๘๐ ๑,๗๘๐ 
๔ ป้ายไวนิล ๓,๗๒๐ ๓,๗๒๐ 
๕ พลาสติกลูกฟูก ๗๘๐ ๗๘๐ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 
วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ ลวดสลิง ๓,๘๘๐ ๓,๘๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ป.ทองค่าภูเขียว 
ราคาที่เสนอ ๘,๙๕๐ 

บาท  
 

หจก.ป.ทองค่าภูเขียว 
ราคาที่ตกลงชื้อ 
๘,๙๕๐ บาท  

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ เล่มที่ 
๐๔๓ เลขที่ ๔๖ 
 ลง ๗ ก.พ. ๖๓ 

๒ ถังน้่าพลาสติก ๒,๕๙๐ ๒,๕๙๐ 
๓ ขันน้่าพลาสติก ๘๐๐ ๘๐๐ 
๔ แก้วน้่า ๖๐๐ ๖๐๐ 
๕ ถุงด่า ๗๒๐ ๗๒๐ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 
วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ กระดาษโปรเตอร์สีบาง ๑,๕๑๐ ๑,๕๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ป.ทองค่าภูเขียว 
ราคาที่เสนอ  
๘,๗๒๐ บาท  

 

หจก.ป.ทองค่าภูเขียว 
ราคาที่ตกลงชื้อ 
๘,๗๒๐ บาท  

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ  
เล่มที่ ๐๔๓ 
เลขที่ ๔๗  

ลง ๗ ก.พ.๖๓ 

๒ กระดาษโปรเตอร์สีแข็ง ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
๓ กระดาษชาร์ทสี ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ 
๔ ภาพโปสเตอร์ ๕๐๐ ๕๐๐ 
๕ กาว toa ๑,๑๔๐ ๑,๑๔๐ 
๖ กาว ๒ หน้า ๙๐๐ ๙๐๐ 
๗ กรรไกร ๙๖๐ ๙๖๐ 
๘ คัตเตอร์ ๙๖๐ ๙๖๐ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๐ 
วันที่  ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

๑ ผ้าฟางสีฟ้า ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ป.ทองค่าภูเขียว 
ราคาที่เสนอ  
๙,๕๓๐ บาท  

 

หจก.ป.ทองค่าภูเขียว 
ราคาที่ตกลงชื้อ
๙,๕๓๐   บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่่าที่สุด 

ใบเลขที่สั่งซื้อ  
เล่มที่ ๐๔๓ 
เลขที่ ๔๕ 

ลง ๗ ก.พ. ๖๓ 
๒ เชือกฟาง ๒๐๐ ๒๐๐      
๓ เข็มหมุด ๕๐๐ ๕๐๐      
๔ ลวดมัดผ้า ๔๕๐ ๔๕๐      
๕ เทปผ้า ๑.๕ นิ้ว ๔๘๐ ๔๘๐      
๖ เทปผ้า ๒ นิ้ว ๖๐๐ ๖๐๐      
๗ ถ่าน ๙ v. ๓๐๐ ๓๐๐      

 


