
 

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร  



 
 

ประกาศ โรงเรียนบานโคกแปะ 
         เร่ือง  ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 

                และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ประจำไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

โรงเรียนบานโคกแปะ จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 
 
 

                                           ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 

 

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

                                                             
  



รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

ประจำไตรมาสท่ี 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

โรงเรียนบานโคกแปะ 

 

ลำดับ
ท่ี 

(1) 

เลขประจำตัวผูเสียภาษี/
เลขประจำตัวประชาชน 

(2) 

ช่ือผูประกอบการ 
(3) 

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(4) 

จำนวนเงินรวม 
ท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

(5) 

เอกสารอางอิง (6) เหตุผล
สนับสนนุ 

(7) วันท่ี เลขท่ี 

1 3400700365738 นายจิระชัย  คำพระแย จางบุคคลธรรมดา(เหมารถ) 6,000.00 30/10/2563 06/2564 1 

2 5409999024294 นายวิเชียร  รอบคอบ จางบุคคลธรรมดา(ซอมเกาอี้) 3,220.00 07/12/2563 09/2564 1 

3 3400101675381 นายบรรพต  ผิวแดง อุปกรณสำหรับทำความสะอาด 1,620.00 12/12/2563 05/2564 1 

4 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)  อุปกรณการเกษตร 3,096.00 07/11/2563 06/2564 1 

   รวมท้ังสิ้น 13,936.00     



 
 

ประกาศ โรงเรียนบานโคกแปะ 
         เร่ือง  ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 

                และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ประจำไตรมาสท่ี 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

โรงเรียนบานโคกแปะ จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 
 
 

                                           ประกาศ ณ วันท่ี 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

 

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

ประจำไตรมาสท่ี 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 

โรงเรียนบานโคกแปะ 

 

ลำดับ
ท่ี 

(1) 

เลขประจำตัวผูเสียภาษี/
เลขประจำตัวประชาชน 

(2) 

ช่ือผูประกอบการ 
(3) 

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(4) 

จำนวนเงินรวม 
ท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

(5) 

เอกสารอางอิง (6) เหตุผล
สนับสนนุ 

(7) วันท่ี เลขท่ี 

1 0405560005564 บริษัท คลังกระดาษ ขอนแกน จำกัด กระดาษถายเอกสาร 2,730.00 03/01/2564 08/2564 1 
2 3400101675381 นายบรรพต  ผิวแดง อุปกรณสำหรับทำความสะอาด 1,090.00 29/01/2564 07/2564 1 

3 1429900127786 รานกิ๊ฟการปาย จางบุคคลธรรมดา(ทำปาย) 1,000.00 29/01/2564 12/2564 1 
4 1429900127786 รานกิ๊ฟการปาย จางบุคคลธรรมดา(ทำปาย) 3,500.00 27/01/2564 13/2564 1 

5 - ราน เจ.เจ การชาง โตะมาหินออน 5,400.00 08/02/2564 09/2564 1 
6 0405558000224 บริษัท พันธทวี คอรปอเรช่ัน จำกัด อุปกรณการเกษตร 3,645.00 08/02/2564 10/2564 1 

7 1429900127786 รานกิ๊ฟการปาย จางบุคคลธรรมดา(ทำปายไวนิล) 2,550.00 08/02/2564 14/2564 1 
8 3400700365738 นายจิระชัย  คำพระแย จางบุคคลธรรมดา(เหมารถ) 2,000.00 08/02/2564 15/2564 1 

9 3400700365738 นายจิระชัย  คำพระแย จางบุคคลธรรมดา(เหมารถ) 3,000.00 19/02/2564 18/2564 1 
10 - ราน เจ.เจ การชาง เกาอี้มายาว 1,000.00 07/03/2564 11/2564 1 

11 3440300666048 รานชลดา เฟอรนิเจอร ตูใสเอกสาร 1,600.00 07/03/2564 12/2564 1 
12 3400101675381 นายบรรพต  ผิวแดง อุปกรณสำหรับทำความสะอาด 1,100.00 07/03/2564 13/2564 1 

13 3400700365738 นายจิระชัย  คำพระแย จางบุคคลธรรมดา(เหมารถ) 3,000.00 08/03/2564 20/2564 1 
14 3400100772057 นายวุฒิชัย  เคนโคก จางบุคคลธรรมดา(เหมารถ) 26,000.00 06/03/2564 21/2564 1 

   รวมท้ังสิ้น 57,615.00    



 

 
 

ประกาศ โรงเรียนบานโคกแปะ 
         เร่ือง  ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก 

                และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  
ประจำไตรมาสท่ี 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรค
หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการ
คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

โรงเรียนบานโคกแปะ จึงขอประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 
 
 

                                           ประกาศ ณ วันท่ี 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

 

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



รายละเอียดแนบทายประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

ประจำไตรมาสท่ี 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

โรงเรียนบานโคกแปะ 

ลำดับ
ท่ี 

(1) 

เลขประจำตัวผูเสียภาษี/
เลขประจำตัวประชาชน 

(2) 

ช่ือผูประกอบการ 
(3) 

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(4) 

จำนวนเงินรวม 
ท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

(5) 

เอกสารอางอิง (6) เหตุผล
สนับสนนุ 

(7) วันท่ี เลขท่ี 

1 3400101675381 นายบรรพต  ผิวแดง อุปกรณทำความสะอาด 2,475.00 25/05/2564 16/2564 1 
2 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 5,159.00 21/05/2564 17/2564 1 

3 0405528000021 บริษัท ศึกษาภัณฑขอนแกน จำกัด วัสดุการศึกษา 2,126.00 17/05/2564 18/2564 1 
4 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 2,027.00 18/05/2564 19/2564 1 

5 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 2,010.00 18/05/2564 20/2564 1 
6 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 2,004.00 18/05/2564 21/2564 1 

7 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 3,178.00 18/05/2564 22/2564 1 
8 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 3,316.00 18/05/2564 23/2564 1 

9 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 1,455.00 19/05/2564 24/2564 1 
10 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 744.00 19/05/2564 25/2564 1 

11 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 2,085.00 22/05/2564 26/2564 1 
12 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 954.00 22/05/2564 27/2564 1 

13 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 2,012.00 22/05/2564 28/2564 1 
14 0405542000751 บริษัท ขอนแกน คลังนานาธรรม จำกัด วัสดุการศึกษา 974.00 24/05/2564 29/2564 1 

15 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 1,224.00 25/05/2564 30/2564 1 
16 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  วัสดุการศึกษา 2,999.00 25/05/2564 31/2564 1 



ลำดับ
ท่ี 

(1) 

เลขประจำตัวผูเสียภาษี/
เลขประจำตัวประชาชน 

(2) 

ช่ือผูประกอบการ 
(3) 

รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจาง 
(4) 

จำนวนเงินรวม 
ท่ีจัดซ้ือจัดจาง 

(5) 

เอกสารอางอิง (6) เหตุผล
สนับสนนุ 

(7) วันท่ี เลขท่ี 

17 0105539024957 บริษัท บ๊ิกซี แฟรี่ จำกัด อุปกรณสำหรับวัดอุณหภูมิ 1,670.00 28/05/2564 32/2564 1 

18 0105539024957 บริษัท บ๊ิกซี แฟรี่ จำกัด ยาและอุปกรณทำแผล 975.00 28/05/2564 33/2564 1 
19 0405542000751 บริษัท ขอนแกน คลังนานาธรรม จำกัด วัสดุการศึกษา 2,017.00 01/06/2564 34/2564 1 

20 1429900127786 รานกิ๊ฟการปาย จางบุคคลธรรมดา(ทำปายไวนิล) 2,397.00 01/06/2564 30/2564 1 
21 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  อุปกรณหองสมุด 1,051.00 10/06/2564 36/2564 1 

22 0107561000196 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  อุปกรณหองสมุด 3,022.00 10/06/2564 38/2564 1 
23 0433560003543 หจก. เอสดี สกรีน อุปกรณกีฬา 3,445.00 05/06/2564 39/2564 1 

24 3420300114363 รานพระยนื บุค เซ็นเตอร หนังสือเรียน 91,470.00 01/05/2564 40/2564 1 

   รวมท้ังสิ้น 140,789.00    



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือชุดกีฬานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

 ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ ไดมีโครงการ ซื้อชุดกีฬานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

 ชุดกีฬานักเรียน จำนวน ๑๓๘ ตัว ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจำกัด สหมิตร ขอนแกน 
(2005) (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๑๙๘.๒๔ บาท (สองหมื่นหนึ่งรอยเกาสิบแปด
บาทยี่สิบส่ีสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการศึกษา จำนวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานนันทพงษ (ขายสง,ขายปลีก
,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษี
อื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุกอสราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุกอสราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุกอสราง จำนวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานโคกสีวัสดุกอสราง (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุการศึกษา จำนวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ขอนแกน คลังนานาธรรม 
จำกัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่ง
รอยสามสิบสามบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดจาง สำหรับการจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
และสิ่งกอสรางอื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------- 

  ตามที่ โรงเรียนบานโคกแปะ ไดมีโครงการ จางปรับปรุงซอมแซม อาคารเรียน อาคาร
ประกอบและอาคารอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

  คาจัดจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอื ่นจำนวน 1 
โครงการ  ผู ไดรับการคัดเลือก ไดแก รานนันทพงษ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงิน
ท้ังส้ิน ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด
ทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

    

ประกาศ ณ วันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 
ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง  ประกาศผูชนะการเสนอราคาซ้ือ/จาง (เชา)อินเตอรเน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

  ตามท่ีโรงเรียนบานโคกแปะไดดำเนินการซื้อ/จาง (เชา) อินเตอรเน็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 
งานเชาอินเตอรเน็ต จำนวน 1 รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด 
(มหาชน) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น 4,782.90 บาท บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบสองบาทเกาสิบสตางค) 
รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ท้ังปวง 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2564 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 
ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง  ประกาศผูชนะการเสนอราคาซ้ือ/จาง (เชา)อินเตอรเน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

  ตามท่ีโรงเรียนบานโคกแปะไดดำเนินการซื้อ/จาง (เชา) อินเตอรเน็ตโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น 
งานเชาอินเตอรเน็ต จำนวน 1 รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด 
(มหาชน) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น 4,782.90 บาท บาท (สี่พันเจ็ดรอยแปดสิบสองบาทเกาสิบสตางค) 
รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ท้ังปวง 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นัน้ 

               วัสดุการศึกษา จำนวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ขอนแกน คลังนานาธรรม 
จำกัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑๕,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันหนึ่งรอย
สามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุกอสราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุกอสราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุกอสราง จำนวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก โคกสีวัสดุกอสราง (ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑๕,๔๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันส่ีรอยหกสิบส่ีบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา สำหรับการซ้ือโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับกอนประถมศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

----------------------------- 

 ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ  ไดมีโครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับกอนประถมศึกษา  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

 โครงการจัดซื ้อโตะ-เกาอี ้นักเรียน ระดับกอนประถมศึกษา ผู ไดรับการคัดเลือก ไดแก หาง
หุนสวนจำกัด จรูญศรีพานิช โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น 35,520 บาท (สามหมื่นหาพันหารอยยี่สิบบาท
ถวน)  ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง ไว
ดวยแลว 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 มิถุนายน 2564 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา สำหรับการซ้ือโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

----------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ  ไดมีโครงการจัดซื ้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

  โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวน
จำกัด จรญูศรีพานิช โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน 45,360 บาท (ส่ีหมื่นหาพันสามรอยหกสิบบาทถวน)  ซึ่ง
เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง ไวดวยแลว 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 มิถุนายน 2564 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา สำหรับการซ้ือโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

----------------------------- 

  ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ  ไดมีโครงการจัดซื ้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

  โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวน
จำกัด จรญูศรีพานิช โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน 28,440 บาท (สองหมื่นแปดพันส่ีรอยส่ีสิบบาทถวน)  ซึ่ง
เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง ไวดวยแลว 

  

ประกาศ ณ วันท่ี  25 มิถุนายน 2564 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 

  



 

ประกาศโรงเรียนบานโคกแปะ 

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือครุภัณฑดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี โรงเรียนบานโคกแปะ ไดมีโครงการ ซื้อครุภัณฑดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ครุภัณฑดนตรี จำนวน ๑ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หจก.ขอนแกนมาราธอน (ขายสง,
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

    

       

(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผูอำนวยการโรงเรียนบานโคกแปะ 


