
แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2564 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ว PA 

414 414 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟการป้าย ร้านกิ๊ฟการป้าย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 3/2565 
12 พ.ย. 2564 

2. จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและ
ชุดอาหารว่างโครงการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ว PA 

2,890 2,890 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 4/2565 
12 พ.ย. 2564 

3. ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรมงคล ร้านเกษตรมงคล อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 1/2565 
20 พ.ย. 2564 

4 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ  

145,000 145,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวันเพ็ญ นานาภัณฑ์ ร้านวันเพ็ญ นานาภัณฑ์ อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 1/2565 
30 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

1,982 1,982 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 4/2565 
20 พ.ย. 2564 

2. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้นเรียน
อนุบาล 

5,128 5,128 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 3/2565 
22 พ.ย. 2564 

3. ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

21,926 21,926 เฉพาะเจาะจง ร้านโคกสีวัสดุก่อสร้าง ร้านโคกสีวัสดุก่อสร้าง อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 5/2565 
24 ธ.ค. 2564 

4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 6/2565 
26 พ.ย. 2564 

5. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

997 997 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 7/2565 
26 พ.ย. 2564 

6. ซื้อชุดฮอร์นลำโพงห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ 

2,740 2,740 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวิลด์          
รีไซเคิล จำกัด 

บริษัท กรีนเวิลด์         
รีไซเคิล จำกัด 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 8/2565 
26 พ.ย. 2564 

7. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

1,126 1,126 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 9/2565 
26 พ.ย. 2564 

8. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

2,911 2,911 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ.10/2565 
26 พ.ย. 2564 



แบบ สขร.1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9. ซื้อตลับหมึก CANON 
งานธุรการ 

930 930 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลบาทรอสการ 
พิมพ์และคอมพิวเตอร์ 

ร้านอัลบาทรอสการพิมพ์
และคอมพิวเตอร์ 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 11/2565 
26 พ.ย. 2564 

10. ซื้อชุดตรวจ ATK 12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินส์ พลาซ่า 
จำกัด 

บริษัท ฟินส์ พลาซ่า 
จำกัด 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 2/2565 
30 พ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง  ป.6            
เดือนธันวาคม 

18,900 18,900 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 4/2565 
15 ธ.ค. 2564 

2. จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง 
ใบงานด้วยLIVEWORKSHEET 

330 330 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟการป้าย ร้านกิ๊ฟการป้าย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 5/2565 
15 ธ.ค. 2564 

3. จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและ
ชุดอาหารว่างโครงการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง 
ใบงานด้วยLIVEWORKSHEET 

2,720 2,720 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 6/2565 
15 ธ.ค. 2564 

4. ซื้อชุดตรวจ ATK 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านมีชัยฟาร์มา ร้านมีชัยฟาร์มา อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 12/2565 
30 ธ.ค. 2564 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. จ้างเหมาทาสีอาคารเรียน และ 
รั้วโรงเรียน 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์  ขัดเรือน นายสงกรานต์  ขัดเรือน อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 7/2565 
10 ม.ค. 2565 

2. จ้างซ่อมเครื่องปริ้น
เตอร์CANON 

940 940 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลบาทรอสการ 
พิมพ์และคอมพิวเตอร์ 

ร้านอัลบาทรอสการพิมพ์
และคอมพิวเตอร์ 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 8/2565 
31 ม.ค. 2565 

3. จ้างเปลี่ยนตลับหมึกสีดำ 
CANON G 2010 

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นปริ้นท์   
ตึกคอมขอนแก่น 

ร้านขอนแก่นปริ้นท์   
ตึกคอมขอนแก่น 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 9/2565 
31 ม.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2565 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ป.6 
เดือนกุมภาพันธ์ 

31,500 31,500 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 11/2565 
1 ก.พ. 2565 

2. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
เดือนกุมภาพันธ์ 

15,960 15,960 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 12/2565 
1 ก.พ. 2565 

3. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2,034 2,034 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 14/2565 
2 ก.พ. 2565 

4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 13/2565 
9 ก.พ. 2565 

5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

2,082 2,082 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 15/2565 
24 ก.พ. 2565 

6. จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัคร
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 

1,013 1,013 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟการป้าย ร้านกิ๊ฟการป้าย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 13/2565 
26 ก.พ. 2565 

7. จ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคาร
เรียนอนุบาลและห้องสมุด 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง สมเกียรติ ศรีหานาม สมเกียรติ ศรีหานาม อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 14/2565 
14 มี.ค. 2565 



แบบ สขร.1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ป.6 
เดือนมีนาคม 

39,900 39,900 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 15/2565 
1 มี.ค. 2565 

9. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
เดือนมีนาคม 

15,960 15,960 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 16/2565 
1 มี.ค. 2565 

10. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

11,844 11,844 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 16/2565 
24 มี.ค. 2565 

11. ซื้อหนังสือเรียนพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2565 

94,202 94,202 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 34/2565 
23 มี.ค. 2565 

12. ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

23,070 23,070 เฉพาะเจาะจง ร้านโคกสีวัสดุก่อสร้าง ร้านโคกสีวัสดุก่อสร้าง อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 17/2565 
24 มี.ค. 2565 

 

 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2565 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID19) 

20,300 20,300 เฉพาะเจาะจง ร้านมีชัยฟาร์มา ร้านมีชัยฟาร์มา อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

ซ. 18/2565 
4 พ.ค. 2565 

2. ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ     
งานอาคารสถานที่ 

4,381 4,381 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพิพัฒน์
ฮาร์ดแวร์ จำกัด  

บริษัท ไทยพิพัฒน์
ฮาร์ดแวร์ จำกัด  

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 19/2565 
4 พ.ค. 2565 

3. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

999 999 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 27/2565 
9 พ.ค. 2565 

4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

2,011 2,011 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

ซ. 24/2565 
12 พ.ค. 2565 

5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

2,023 2,023 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นวิทยา 
จำกัด  

บริษัท ขอนแก่นวิทยา 
จำกัด  

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 26/2565 
14 พ.ค. 2565 

6. ซื้อกล่องพลาสติกเก็บของ  
งานเทคโนโลยี 

629 629 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 22/2565 
18 พ.ค. 2565 

7. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

1,088 1,088 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 28/2565 
18 พ.ค. 2565 



แบบ สขร.1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8. ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 3,575 3,575 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรมงคล ร้านเกษตรมงคล อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 20/2565 
28 พ.ค. 2565 

9. ซื้อตุ๊กตาปูนปั้นตกแต่งสถานที่ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกระถางปูน โรมัน 
ขอนแก่น  

ร้านกระถางปูน โรมัน 
ขอนแก่น  

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 21/2565 
21 พ.ค. 2565 

10. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้นเรียน
อนุบาล 

5,053 5,053 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขสมพร้อม
การค้า จำกัด  

บริษัท สุขสมพร้อม
การค้า จำกัด  

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 23/2565 
23 พ.ค. 2565 

11. จ้างทำป้ายไวนิล 5 รายการ 4,480 4,480 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟการป้าย ร้านกิ๊ฟการป้าย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 17/2565 
28 พ.ค. 2565 

12. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นวิทยา 
จำกัด  

บริษัท ขอนแก่นวิทยา 
จำกัด  

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 25/2565 
28 พ.ค. 2565 

13. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นวิทยา 
จำกัด  

บริษัท ขอนแก่นวิทยา 
จำกัด  

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 29/2565 
28 พ.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2565 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 31/2565 
13 พ.ค. 2565 

2. ซ้ือวัสดุอุปกรณเ์ลือกตั้งสภา
นักเรียน งานสภานักเรียน 

468 468 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

บริษัท ขอนแก่น 
คลังนานาธรรม จำกัด 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 32/2565 
16 พ.ค. 2565 

3. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ป.6 
เดือนพฤษภาคม 

21,945 21,945 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 17/2565 
17 พ.ค. 2565 

4. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
เดือนพฤษภาคม 

9,471 9,471 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 18/2565 
17 พ.ค. 2565 

5. ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 3,110 3,110 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 30/2565 
29 พ.ค. 2565 

6. ซื้อกระถางต้นไม้ งานอาคาร
สถานที่ 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านจักสาน  ร้านจักสาน  อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 33/2565 
29 พ.ค. 2565 

7. จ้างทำป้ายไวนิลประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านลูกโลก ร้านบ้านลูกโลก อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 20/2565 
30 พ.ค. 2565 



แบบ สขร.1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8. จ้างทำป้ายไวนิลประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านลูกโลก ร้านบ้านลูกโลก อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 21/2565 
30 พ.ค. 2565 

9. ซ้ือต้นไม้และไม้พุ่ม ตกแต่ง
บริเวณอาคารสถานที่โรงเรียน 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการ์เด้น ร้านเจริญการ์เด้น อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 35/2565 
11 มิ.ย. 2565 

10. ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 

934 934 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด บริษัท ดูโฮม จำกัด อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 36/2565 
17 มิ.ย. 2565 

11. จ้างเหมารถนำนักเรียนชั้น ป.1-
ป.6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  เคนโคก นายวุฒิชัย  เคนโคก อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 22/2565 
21 มิ.ย. 2565 

12. จ้างเหมารถนำนักเรียนชั้น ม.1-
ม.3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  เคนโคก นายวุฒิชัย  เคนโคก อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 23/2565 
27 มิ.ย. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2565 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ป.6         
เดือนมิถุนายน 

41,896 41,896 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 24/2565 
1 มิ.ย. 2565 

2. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
เดือนมิถุนายน 

18,018 18,018 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 25/2565 
1 มิ.ย. 2565 

3. ซ้ือเครื่องปริ้นท์เตอร์ Epson 
L3210 งานธุรการ 

4,700 4,700 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นปริ้นท์   
ตึกคอมขอนแก่น  

ร้านขอนแก่นปริ้นท์    
ตึกคอมขอนแก่น  

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 38/2565 
15 ก.ค. 2565 

4. จ้างเข้าเล่มหลักสูตร
สถานศึกษา งานวิชาการ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปริ้นสีสุดสวย  ร้านปริ้นสีสุดสวย  อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 26/2565 
15 ก.ค. 2565 

5. จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านลูกโลก ร้านบ้านลูกโลก อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 27/2565 
15 ก.ค. 2565 

6. ซื้อชุดการแสดงกิจกรรมวัน
สุนทรภู่ 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านครูเทียรชุดเช่า ร้านครูเทียรชุดเช่า อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 39/2565 
17 ก.ค. 2565 

7. ซื้อของรางวัลของรางวัล
กิจกรรมวันสุนทรภู่        

1,008 1,008 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเทค นานา
ภัณฑ์ จำกัด  

บริษัท ดีเทค นานาภัณฑ์ 
จำกัด  

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 40/2565 
15 ก.ค. 2565 



แบบ สขร.1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8. ซื้อเสื้อพละนักเรียน 24,260 24,260 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นสปอร์ต หจก.ต้นสปอร์ต อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 37/2565 
8 ก.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2565 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ป. 6  
เดือนกรกฎาคม 

31,920 31,920 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 28/2565 
1 ส.ค. 2565 

2. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
เดือนกรกฎาคม 

13,776 13,776 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 29/2565 
1 ส.ค. 2565 

3. จ้างทำป้ายไวนิล 2 รายการ 750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟการป้าย ร้านกิ๊ฟการป้าย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 33/2565 
8 ส.ค. 2565 

4. ซ้ืออุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อม
กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย  

1,240 1,240 เฉพาะเจาะจง นางปภัสรา ใจทาน นางปภัสรา ใจทาน อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 41/2565 
11 ส.ค. 2565 

5. ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 1,530 1,530 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรมงคล ร้านเกษตรมงคล อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 42/2565 
14 ส.ค. 2565 

6. จ้างเหมาจ้างเหมารถนำคณะครู
ศึกษาดูงาน  

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง มณีวรรณ์ ธนะวัฒนะ มณีวรรณ์ ธนะวัฒนะ อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 32/2565 
13 ก.ค. 2565 

7. จ้างถ่ายเอกสาร งานวิชาการ 430 430 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลบาทรอสการ 
พิมพ์และคอมพิวเตอร์ 

ร้านอัลบาทรอสการพิมพ์
และคอมพิวเตอร์ 

อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 31/2565 
19 ก.ค. 2565 



แบบ สขร.1 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8. จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระ
เกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10     

1,238 1,238 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟการป้าย ร้านกิ๊ฟการป้าย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 30/2565 
24 ก.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2565 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

วันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2565 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง  ป.6 
เดือนสิงหาคม 

43,890 43,890 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 34/2565 
1 ก.ย. 2565 

2. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
เดือนสิงหาคม 

18,942 18,942 เฉพาะเจาะจง นางประไพ ราชบัวน้อย นางประไพ  ราชบัวน้อย อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

 

จ. 35/2565 
1 ก.ย. 2565 

3. จ้างเช่าชุดนางรำ  5,420 5,420 เฉพาะเจาะจง นางวารินทร์ โพธิ์หล้า นางวารินทร์ โพธิ์หล้า อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

จ. 36/2565 
1 ก.ย. 2565 

4. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อม
กิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้น  

1,660 1,660 เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่ง-ญาวาเลนไทน์ ร้านเหน่ง-ญาวาเลนไทน์ อยู่ในวงเงินที่กำหนด
ในระเบียบ 

ซ. 43/2565 
1 ก.ย. 2565 

 

 


