
แบบ สขร. 1 
 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน ตลาคมุ 2564 
หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3 
ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 

 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจาง 

1 ปรับปรุงถนนทางเดินเท้านักเรียน 56,000 56,000 เฉพาะเจาะจง นายสมมัก   สุภาษิ 56,000 ราคาต่ําสุด 12 ตุลาคม2564 
2 จัดซ้ือขอบคันหิน 10,560 10,560 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยวัสดุ 10,560 ราคาตำสุด 1 ตุลาคม 64 
3 จัดซ้ือวัสดุทราย 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางจิราวรรณ   จันสีดา 9,000 ราคาต่ำสุด 1 ตุลาคม 64 
4 โครงการพัฒนาวิชาการ 4,064 4,064 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น หล่มสักจำกัด 4,064 ราคาต่ำสุด 18 ต.ต.64 
5 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น หล่มสักจำกัด 20,000 ราคาต่ำสุด 18 ตุลาคม 2564 
4 อินเตอร์เน็ต 3,852 3,852 เฉพาะเจาะจง TOT 3,852 ราคาต่ำสุด 1 ตุลาคม 64 



 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564 
หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจาง 

1 จ้างทำหลังคาทางเดินเท้านักเรียน 60,900 60,900 เฉพาะเจาะจง นายสมมัก  สุภาษิ 60,900 ราคาต่ำสุด 1 พ.ย.64 
2 จ้างประกอบอาหารกลางวันประถม

เดือน พ.ย.64 
54,516 54,516 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล พิมพ์เสนา 54,516 ราคาต่ำสุด 1 พ.ย.64 

3 จ้างประกอบอาหารกลางวัน
มัธยมศึกษา ดือน พ.ย.64 

52,202 52,202 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล พิมพ์เสนา 52,202 ราคาต่ำสุด 1 พ.ย.64 

4 จ้างทำท่ีนั่งทางเดินนักเรียนแบบ
เหล็ก 

15,430 15,430 เฉพาะเจาะจง นายสมมัก  สุภาษิ 15,430 ราคาต่ำสุด 1 พ.ย.64 

5 หม้อหุงข้าว 9,020 9,020 เฉพาะเจาะจง บ.แม็คโคร 9,020 ราคาต่ำสุด 16 พ.ย.64 
6 ชุดตรวจสารเสพติด 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการแพทย ์ 3,600 ราคาต่ำสุด 24 พ.ย.64 
7 อิฐซ่อมแซมห้องเรียน 8,650 8,650 เฉพาะเจาะจง เจบีโฮม แอนบิวด้ิง 8,650 ราคาต่ำสุด 24 พ.ย.64 
8    เฉพาะเจาะจง   ราคาต่ำสุด  

9    เฉพาะเจาะจง     
10         
11         
12         
13         
14         



 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม  2564 
หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารกลางวันประถม
เดือน พ.ย.64 

49,980 49,980 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล พิมพ์เสนา 49,980 ราคาต่ำสุด 1 ธ.ค.64 

2 จ้างประกอบอาหารกลางวัน
มัธยมศึกษา ดือน พ.ย.64 

47,460 47,460 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล พิมพ์เสนา 47,460 ราคาต่ำสุด 1 ธ.ค.64 

3 โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 

5000 5000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล พิมพ์เสนา 5000 ราคาต่ำสุด 1ธ.ค.65 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า 3,825 3825 เฉพาะเจาะจง นายศรัญย์  ศรีบุญ 3825 ราคาต่ำสุด 27 ธ.ค.65 
5 ชุดตรวจโควิค19 4012.50 4012.50 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการแพทย ์ 4012.50 ราคาต่ำสุด 27 ธ.ค.64 
6 วัสดุการสึกษากลุ่มโรงเรียน 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง โคกงามคอมพิวเตอร์ 5,000 ราคาต่ำสุด 27 ธ.ค.64 
7         
8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         



 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน มกราคม  2565 
หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 อินเตอร์เน็ตไตรมาส 2 3825 3,852 เฉพาะเจาะจง TOT 3,852 ราคาต่ำสุด 1 ม.ค.65 
2 กล้องวงจรปิด 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง บ้านไร่ไอที 19,000 ราคาต่ำสุด 4 ม.ค.65 
3 ซ่อมแซมปรับปรุงกล้องวงจรปิด 10,100 10,100 เฉพาะเจาะจง บ้านไร่ไอที 10,100 ราคาต่ำสุด 31 มค.65 
4 ชุดตรวจโควิค19 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองการแพทย ์ 13,000 ราคาต่ำสุด 13 ม.ค.65 
5 วัสดุกีฬาภายใน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นหล่มสัก 4,000 ราคาต่ำสุด 13 ม.ค.65 
6 วัสดุปรับปรุงห้องสมุด 52,126 52,126 เฉพาะเจาะจง เจบีโฮมแอนบิวด้ิง 52,126 ราคาต่ำสุด 13 ม.ค.65 
7 จ้างประกอบอาหารประถม ม.ค.65 27,720 27,720 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 27,720 ราคาต่ำสุด 1 ม.ค.65 
8 จ้างประกอบอาหารมัธยม ม.ค.65 26,103 26,103 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 26,103 ราคาต่ำสุด 1 ม.ค.65 

9         
10         
11         
12         
13         
14         

 
 



 

 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565 

หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารประถม ก.พ.65 47,880 47,880 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 47,880 ราคาต่ำสุด 1 ก.พ.65 
2 จ้างประกอบอาหารมัธยม ก.พ.65 42,940 42,940 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 19,000 ราคาต่ำสุด 1 ก.พ.65 
3 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 25000 25000 เฉพาะเจาะจง นายกาฬสิน  สุภาษิ 25,000 ราคาต่ำสุด 14 ก.พ.65 
4         
5         
6         
7         
8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         

 
 



 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  2565 
หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารประถม มี.ค.65 50,400 50,400 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 50,400 ราคาต่ำสุด 1 มี.ค.65 
2 จ้างประกอบอาหารมัธยม มี.ค..65 47,460 47,460 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 47,460 ราคาต่ำสุด 1 มี.ค.65 
3 อนิเตอร์เน็ต 3,852 3,852 เฉพาะเจาะจง TOT 3,852 ราคาต่ำสุด 1 มี.ค.65 
4 ปรับปรุงห้องสมุด 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายสมมัก  สุภาษิ 25,000 ราคาต่ำสุด 1 มี.ค.65 
5 ชุดตรวจ โควิค19 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง บ.ชูวีนาว 14,000 ราคาต่ำสุด 4 มี.ค.65 
6 โครงการชุมนุมนาฎศิลป์ 17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง รุ่งตะวันเฟอร์นิเจอร ์ 17,000 ราคาต่ำสุด 9 มี.ค.65 
7         
8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         

 
 
 



 

 

 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือนเมษายน  2565 
หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ติดต้ังกระจกห้องสมุด 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง นส.ลักษมี  สุทธวาชัยพร 100,000 ราคาต่ำสุด 25 เม.ย.65 
2 หนังสือเรียน 99,400 99,400 เฉพาะเจาะจง ลานบ่าศึกษาภัณฑ์ 99,400 ราคาต่ำสุด 11 เม.ย.65 
3         
4         
5         
6         
7         
8         

9         
10         
11         
12         
13         
14         

 



 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  2565 
หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารประถม พ.ค.65 29,568 29,568 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 29,568 ราคาต่ำสุด 1 พ.ค.65 
2 จ้างประกอบอาหารมัธยม พ.ค..65 21,714 21,714 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 21,714 ราคาต่ำสุด 1 พ.ค.65 
3 ไมค์ห้องประชาสัมพันธ ์ 2700 2700 เฉพาะเจาะจง เสียงทองมอเตอร์ 2700 ราคาต่ำสุด 9 พ.ค.65 
4 ชุดกีฬานักเรียนใหม่ 7,345 7,345 เฉพาะเจาะจง นส.สุวรรณนา กองพลศรีศิริ 7,345 ราคาต่ำสุด 1 พ.ค.65 
5 อ่างล้างถาดนักเรียนมัธยม 10,350 10,350 เฉพาะเจาะจง สหพัฒน์แก๊ส 10,350 ราคาต่ำสุด 17 พ.ค.65 
6 ผ้าคุมโต๊ะ 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง มนต์ชัย ญาณะพันธ์ 4,400 ราคาต่ำสุด 17 พ.ค.65 
7 ครุภัณฑ์ดนตรี 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล  เขต คาม 10,000 ราคาต่ำสุด 17 พ.ค.65 
8 ช้ันวางถาดแสตนเลส 4850 4850 เฉพาะเจาะจง สหพัฒน์แก๊ส 4850 ราคาต่ำสุด 17 พ.ค.65 

9 ประชุมผู้ปกครอง 8000 8000 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 8000 ราคาต่ำสุด 27พ.ค.65 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน มิถุนายน  2565 

หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารประถม มิ.ย.65 56,448 56,448 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 56,448 ราคาต่ำสุด 1 มิ.ย.65 
2 จ้างประกอบอาหารมัธยม มิ.ย...65 41,454 41,454 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 41,454 ราคาต่ำสุด 1 มิ.ย.65 
3 อินเตอร์เน็ต 6420 6420 เฉพาะเจาะจง TOT 6420 ราคาต่ำสุด 1 มิ.ย.65 
4 อบรมโครงการต้านยาเสพติด 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 14000 ราคาต่ำสุด 8 มิ.ย.65 
5 วัสดุโครงการ สปสช. 3000 3000 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภณัฑ์ 3000 ราคาต่ำสุด 8 มิ.ย.65 
6 วัสดุผ้าคุมโต๊ะ 5280 5280 เฉพาะเจาะจง มนต์ชัย ญาณะพันธ์ 5280 ราคาต่ำสุด 1 มิ.ย.65 
7 จัดซื้อชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,900 14,900 เฉพาะเจาะจง นายประวิตร  วนพฤกษา 14,900 ราคาต่ำสุด 22 มิ.ย.65 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน กรกฎาคม  2565 
หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 
 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารประถม ก.ค..65 48,384 48,384 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 48,384 ราคาต่ำสุด 1 ก.ค.65 
2 จ้างประกอบอาหารมัธยม ก.ค...65 34,020 34,020 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 34,020 ราคาต่ำสุด 1 ก.ค.65 
3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 7,980 7,980 เฉพาะเจาะจง นายศรัญย์ ศรีบุญ 7980 ราคาต่ำสุด 8 ก.ค.65 
4 วัสดุเห็ด 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง เสาวรส  ทองเขียว 4000 ราคาต่ำสุด 1 ก.ค.65 
5 พันธุ์กบ 2500 2500 เฉพาะเจาะจง ชาติพันธ์ปลา 2500 ราคาต่ำสุด 18 ก.ค.65 
6 พันธ์ปลาดุก 10000 10,000 เฉพาะเจาะจง ชาติพันธุ์ปลา 10,000 ราคาต่ำสุด 18ก.ค.65 
7    เฉพาะเจาะจง  14,900 ราคาต่ำสุด 22 มิ.ย.65 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม  2565 

หนวยงาน  โรงเรียนบ้านทับกี่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 
 

ลําดับที่ 
 

รายงานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจาง 

 
รายช่ือผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผล 
ที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ ขอตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารประถม ส.ค..65 63,000 63,000 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 63,000 ราคาต่ำสุด 1 ส.ค.65 
2 จ้างประกอบอาหารมัธยม ส.ค...65 39,060 39,060 เฉพาะเจาะจง นส.นฤมล  พิมพ์เสนา 39,060 ราคาต่ำสุด 1 ส.ค.65 
3 วัสดุการศึกษา 20,000 20,000 ฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นเลยจำกัด 20,000 ราคาต่ำสุด 18 ส.ค.65 
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         

 


