
แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,396 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน ร้านพู่กัน มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.1/2565 ลว.1 ต.ค.2564 
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19,032 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน ร้านพู่กัน มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.2/2565 ลว.1 ต.ค.2564 
3 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,815 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภา ก็อปปี ้ ร้านธนาภา ก็อปปี ้ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.1/2565 ลว.1 ต.ค.2564 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
        

                   

                                                                                                         
( นางสาวจุติมา  มอลดี)               (นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์) 
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง 



 
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมารถยนต์โดยสารนำนักเรียนไปฉีดวัคซีน 400 เฉพาะเจาะจง นายสุพรม  ต้นโนนซียง นายสุพรม  ต้นโนนซยีง มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.2/2565 ลว.1 พ.ย.2564 

2 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 8,144 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภา ก็อปปี ้ ร้านธนาภา ก็อปปี ้ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.5/2565 ลว.1 พ.ย.2564 

3 ซื้ออุปกรณ์ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 5,787.90 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.6/2565 ลว.3 พ.ย.2564 

4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,219 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.7/2565 ลว.3 พ.ย.2564 

5 ซือ้อุปกรณ์ทาส ี 2,596.92 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.8/2565 ลว.8 พ.ย.2564 

6 จ้างทำป้ายไวนิล 340 เฉพาะเจาะจง บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด บ.ก๊อปปี้วนั 2547 จำกัด มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.3/2565 ลว.10 พ.ย.2564 

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดูแลความสะอาด 4,642 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.9/2565 ลว.19 พ.ย.2564 

8 ซื้อหมึกพิมพ ์ 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กเนม โอเอ หจก.บิ๊กเนม โอเอ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.10/2565 ลว.19 พ.ย.2564 

9 จ้างเหมารถยนต์โดยสารนำนักเรียนไปฉีดวัคซีน 500 เฉพาะเจาะจง นายสุพรม  ต้นโนนซียง นายสุพรม  ต้นโนนซยีง มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.6/2565 ลว.23 พ.ย.2564 

        

        

        

        

        
        

                                                                                                                                                            
( นางสาวจุติมา  มอลดี)               (นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์) 
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโนนมว่ง (หอประชุม 
สปช.205/26) 

499,000 เฉพาะเจาะจง บ.5ส.ก่อสร้าง บ.5ส.ก่อสร้าง มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 1/2565 ลว.1 ธ.ค.2564 

2 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2,527 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภา ก็อปปี ้ ร้านธนาภา ก็อปปี ้ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.8/2565 ลว.1 1 ธ.ค.2564 
3 จ้างทำป้ายไวนิล 3,069 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนม่วงปริ้นต์อารต์ ดีไซน ์ ร้านโนนม่วงปริ้นต์อารต์ ดีไซน ์ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.13/2565 ลว.2 ธ.ค.2564 

4 จ้างทำป้ายไวนิล 1,790 เฉพาะเจาะจง ร้านอินพลัสดีไซน ์ ร้านอินพลัสดีไซน ์ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.7/2565 ลว.8 ธ.ค.2564 

5 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 

5,745 เฉพาะเจาะจง ร้านอนามัยเภสัช ร้านอนามัยเภสัช มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.11/2565 ลว.8 ธ.ค.2564 

6 ซื้อชุดตรวจโควดิด้วยน้ำลาย 23,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอนามัยเภสัช ร้านอนามัยเภสัช มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.12/2565 ลว.8 ธ.ค.2564 

7 ซื้ออุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 4,949 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จำกัด บ.ดูโฮม จำกัด มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.17/2565 ลว.8 ธ.ค.2564 

8 ซื้อไมโครโฟน 1,450 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนเวิลด์ รีไซเคลิ บ.กรีนเวิลด์ รีไซเคลิ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.13/2565 ลว.9 ธ.ค.2564 

9 ซื้อวัสดุตดิตั้งระบบน้ำเพื่อบรโิภค-อุปโภคภายใน 5,867 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกดั  บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกดั  มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.14/2565 ลว.14 ธ.ค.2564 

10 จ้างทำป้ายอะครลิิกคำพังเพย 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์มงคล ร้านโรงพิมพ์มงคล มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.9/2565 ลว.20 ธ.ค.2564 

11 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 24,000 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างนนท์อลูมิเนียม ร้านช่างนนท์อลูมิเนียม มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.10/2565 ลว.21 ธ.ค.2564 

12 ซื้อไมโครโฟน 3,200 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนเวิลด์ รีไซเคลิ บ.กรีนเวิลด์ รีไซเคลิ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.15/2565 ลว.22 ธ.ค.2564 

13 ซื้อลำโพง 21,930 เฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร์บาย จำกัด  บ.เพาเวอร์บาย จำกัด มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.16/2565 ลว.22 ธ.ค.2564 

14 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 14,585 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภา ก็อปปี ้ ร้านธนาภา ก็อปปี ้ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.12/2565 ลว.1 30 ธ.ค.2564 

                      
( นางสาวจุติมา  มอลดี)               (นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์) 
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อ (เช่า) สัญญาณอินเตอรเ์น็ต 35,100 เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ 
จำกัด (มหาชน) 

บ.ทริปเปิลที บรอดแบ
รนด์ จำกัด (มหาชน) 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน 2/2565 ลว.1 ม.ค.2565 

2 ซือ้อุปกรณ์ทาสีกำแพงโรงเรยีน 33,539.40 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.18/2565 ลว.9 ม.ค.2565 
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 21,458 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน ร้านพู่กัน มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.19/2565 ลว.20 ม.ค.2565 
4 ซื้อชุดตรวจโควดิแบบจมูกและน้ำลาย 14,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน ร้านพู่กนั มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.20/2565 ลว.25 ม.ค.2565 
5 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 3,962 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภา ก็อปปี ้ ร้านธนาภา ก็อปปี ้ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.14/2565 ลว.31 ม.ค.2565 

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 

                                                                                                                                                         
( นางสาวจุติมา  มอลดี)               (นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์) 
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อสมุดเก็บเหรียญ 330 เฉพาะเจาะจง บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม บ.ขอนแก่นคลังนานา
ธรรม 

มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.22/2565 ลว.18 ก.พ.2565 

        
        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 

                      
( นางสาวจุติมา  มอลดี)               (นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์) 
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง 



แบบ สขร. 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

ที ่ งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 8,145 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภา ก็อปปี ้ ร้านธนาภา ก็อปปี ้ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.19/2565 ลว.1 มี.ค.2565 

2 จ้างทำป้ายไวนิล 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนม่วงปริ้นต์อารต์ ดีไซน ์ ร้านโนนม่วงปริ้นต์อารต์ ดีไซน ์ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.20/2565 ลว.1 มี.ค.2565 
3 ซื้อแท่นประทับ 317 เฉพาะเจาะจง บ.บีทูเอส จำกัด บ.บีทูเอส จำกัด มีคุณสมบัตคิรบถ้วน ซ.23/2565 ลว.9 มี.ค.2565 

4 จ้างถ่ายเอกสาร ปพ.1 72 เฉพาะเจาะจง บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด บ.ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.16/2565 ลว.9 มี.ค.2565 

5 จ้างทำตรายาง 600 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกรัตน์  ศรีนอก นางสาวกนกรัตน์  ศรีนอก มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.17/2565 ลว.9 มี.ค.2565 

6 จ้างทำตัวอักษรพลาสวดู 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านป้ายแอดเวอรไ์ทซิ่ง หจก.ล้านป้ายแอดเวอรไ์ทซิ่ง มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.18/2565 ลว.14 มี.ค.2565 

7 จ้างทำป้ายไวนิล 200 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนม่วงปริ้นต์อารต์ ดีไซน ์ ร้านโนนม่วงปริ้นต์อารต์ ดีไซน ์ มีคุณสมบัตคิรบถ้วน จ.21/2565 ลว.22 มี.ค.2565 
        

        

        

        

        

        

        

 

                      
( นางสาวจุติมา  มอลดี)               (นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์) 
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
 


