
แบบ สขร.1 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 

  
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
 

         
         

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1 

 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
 

         
         

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
         
         

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 

 
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
 

         
         

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
1 กิจกรรมพัฒนางานสาร

บรรณ 
635 635 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
01/2565 

2 กิจกรรมพัฒนางานบริหาร
ทั่วไป   

1,444 1,444 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
02/2565 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ประชาสัมพันธ์ 

292 292 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.บุญฮวด พานิช     ร้าน ป.บุญฮวด พานิช     เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
05/2565 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ประชาสัมพันธ์ 

1,500  1,500  เฉพาะเจาะจง ร้าน วัฒณี     ร้าน วัฒณี     เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
06/2565 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ประชาสัมพันธ์ 

877.40  877.40  เฉพาะเจาะจง ร้าน วรกุลยนต์ (ส านักงาน
ใหญ่)    

ร้าน วรกุลยนต์ 
(ส านักงานใหญ่)    

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
07/2565 

6 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1,000  1,000  เฉพาะเจาะจง นางปราณี  ฉุนหอม   นางปราณี  ฉุนหอม   เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
04/2565 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
7 กิจกรรมพัฒนางานสาร

บรรณ 
 800  800 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาดาตรายาง   ร้านสุชาดาตรายาง   เปนไปตาม 

ขอก าหนด 
รายงานขอจ้างที่ 
05/2565 

8 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   

 600   600  เฉพาะเจาะจง นางปทิตตา  ทองศรี    นางปทิตตา  ทองศรี    เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
07/2565 

9 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   

300 300 เฉพาะเจาะจง นายจิระวัฒน์   ฉิ่งเชิด    นายจิระวัฒน์   ฉิ่งเชิด    เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
08/2565 

10 กิจกรรมรับนักเรียน 300  300  เฉพาะเจาะจง เบิร์ด   ปริ้นติ้ง    เบิร์ด   ปริ้นติ้ง    เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
09/2565 

11 กิจกรรมค่ายวิชาการ 704 704 เฉพาะเจาะจง นางปราณี  ฉุนหอม   นางปราณี  ฉุนหอม   เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
11/2565 

 
 
 
 
 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

 
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
1 กิจกรรมEnglish Cyber 215  215  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
03/2565 

2 กิจกรรมEnglish Clinic 634 634 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
04/2565 

3 กิจกรรมภาษาอังกฤษวัน
ละค า   

550 550 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
08/2565 

4 กิจกรรมรับนักเรียน   700 700 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
09/2565 

5 กิจกรรมค่ายวิชาการ    350  350  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
10/2565 

6 กิจกรรมค่ายวิชาการ    2,132  2,132  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
11/2565 

7 กิจกรรมพัฒนาผลการ
สอบ O-NET 

3,518   3,518   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
12/2565 

 
 
 

แบบ สขร.1 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

 
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
8 กิจกรรมอ่าน คิด 

วิเคราะห์   
828 828 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
13/2565 

9 กิจกรรมทะเบียนวัดผล   510 510 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
14/2565 

10 กิจกรรมทะเบียนวัดผล     349 349 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
15/2565 

11 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

991 991 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
16/2565 

12 กิจกรรมพัฒนางานสาร
บรรณ 

1,205   1,205   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
17/2565 

13 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 750  750  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
18/2565 

14 กิจกรรมจัดท าแผนงาน 1,212   1,212   เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
19/2565 

 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
15 กิจกรรมทะเบียนวัดผล    160    160   เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
(องค์การค้าของ สกสค)  

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (องค์การค้าของ สกสค)  

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
20/2565 

16 กิจกรรมบันทึกการเรียน
การสอน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)     

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
21/2565 

17 กิจกรรมค่ายวิชาการ 300 300 เฉพาะเจาะจง เบิร์ด  ปริ้นติ้ง   เบิร์ด  ปริ้นติ้ง   เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
12/2565 

18 กิจกรรมพัฒนาผลการ
สอบ O-NET   

432 432 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยแก้ว   ร้านไทยแก้ว   เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
13/2565 

19 กิจกรรมพัฒนาผลการ
สอบ O-NET   

1,000  1,000  เฉพาะเจาะจง นายมานัติ   ประทุมวิทย์   นายมานัติ   ประทุมวิทย์   เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
14/2565 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 
 
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
 

         
         

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
 

         
         

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
 

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ   

598 598 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท  นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
22/2565 

2 กิจกรรมชุมนุม   500   500   เฉพาะเจาะจง บริษัท  นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท  นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
23/2565 

3 กิจกรรมพัฒนางานสาร
บรรณ   

660 660 เฉพาะเจาะจง บริษัท  นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท  นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
24/2565 

4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์   3,270  3,270  เฉพาะเจาะจง นางวรนุช  ศรีเมือง  นางวรนุช  ศรีเมือง  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
25/2565 

5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์   1,100  1,100  เฉพาะเจาะจง นางสาวอริสา  เขียวน้อย  นางสาวอริสา  เขียวน้อย  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
26/2565 

6 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์   860 860 เฉพาะเจาะจง นางศิริพร  พงษ์แสวง  นางศิริพร  พงษ์แสวง  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
27/2565 

 
แบบ สขร.1 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
 

7 กิจกรรมโภชนาการ
ประกอบอาหารกลางวัน 
(ปรุงส าเร็จ) 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางปราณี      ฉุนหอม นางปราณี      ฉุนหอม เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
18/2565 

8 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2,000  2,000   เฉพาะเจาะจง นางปราณี      ฉุนหอม นางปราณี      ฉุนหอม เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
19/2565 

9 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
ราชินี 

500 500 เฉพาะเจาะจง เบิร์ด ปริ้นติ้ง    เบิร์ด ปริ้นติ้ง    เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
20/2565 

10 กิจกรรมจัดท าแผนงาน 600  600  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เค 
เซ็นเตอร์เซอร์วิส   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เค 
เซ็นเตอร์เซอร์วิส   

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
21/2565 

11 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 1,720   1,720   เฉพาะเจาะจง ร้านไทยแก้ว    ร้านไทยแก้ว    เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
22/2565 

12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2,720 2,720 เฉพาะเจาะจง นายนิรุตต์   ปานฉิม     นายนิรุตต์   ปานฉิม     เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
24/2565 

13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 780 780 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์   นาคนิยม  นายณัฐพงษ์   นาคนิยม  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
25/2565 

 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
1 กิจกรรมพัฒนางาน

การเงิน-การบัญชี   
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
28/2565 

2 กิจกรรมทะเบียนวัดผล   1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
29/2565 

3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 4,118  4,118  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
30/2565 

4 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพละศึกษา 

2,500  2,500  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
31/2565 

5 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 1,500  1,500  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
32/2565 

6 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติด/วันเอดส์โลก 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
  ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
33/2565 

7 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2,000  2,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
  ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
34/2565 

 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
8 กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
35/2565 

9 กิจกรรมคณิตคิดก่อน   2,500  2,500  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
36/2565 

10 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 500  500  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
37/2565 

11 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

1,500  1,500  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
38/2565 

12 กิจกรรมอาเซียน   2,520  2,520  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
39/2565 

13 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานบริหารบุคคล   

3,500  3,500  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
  ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
40/2565 

14 กิจกรรมพัฒนางาน
บริหารงานงบประมาณ   

1,700  1,700  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
  ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
41/2565 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
15 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย   500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
42/2565 

16 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2,000  2,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
43/2565 

17 กิจกรรมคณิตศิลป์
สร้างสรรค ์

2,500  2,500  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
44/2565 

18 กิจกรรมวันภาษาไทย/
สุนทรภู่ 

500  500  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศึกษา
ภัณฑ์ลพบุรี  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศึกษา
ภัณฑ์ลพบุรี  

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
45/2565 

19 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 500  500  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
46/2565 

20 กิจกรรมอาสฬบูชา/วัน
เข้าพรรษา/แห่เทียน
พรรษา 

1,400  1,400  เฉพาะเจาะจง นางศิริพร   พงษ์แสวง นางศิริพร   พงษ์แสวง  เปนไปตาม 
  ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
47/2565 

21 กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิม
เวลารู้ 

1,600  1,600  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสมัย ส านักงานใหญ่ ร้านศรีสมัย ส านักงาน
ใหญ ่

เปนไปตาม 
  ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
48/2565 

 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
22 กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิม

เวลารู้ 
800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐบาร์เบอร์ ร้านประเสริฐบาร์เบอร์ เปนไปตาม 

ขอก าหนด 
รายงานขอซื้อที่ 
49/2565 

23 กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิม
เวลารู้ 

800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
50/2565 

24 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 1,207  1,207  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
51/2565 

25 กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 4,593  4,593  เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์สมาร์ท ร้านฟิวเจอร์สมาร์ท เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
52/2565 

26 กิจกรรมEnglish Clinic  
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

2,300  2,300  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
53/2565 

27 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ
และสินทรัพย์ 

2,600  2,600  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
  ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
54/2565 

28 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2,000  2,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
  ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
55/2565 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
29 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1,000  1,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
56/2565 

30 กิจกรรมฐานการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4,350  4,350  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
57/2565 

31 ค่าหนังสือเรียนประจ าปี
การศึกษา 2565 

68,288  68,288  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
58/2565 

32 กิจกรรมอบรมพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 595    595   เฉพาะเจาะจง  นางปราณี   ฉุนหอม   นางปราณี   ฉุนหอม  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
26/2565 

33 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
และกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

500  500  เฉพาะเจาะจง  นางปราณี   ฉุนหอม   นางปราณี   ฉุนหอม  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
27/2565 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
1 กิจกรรมฐานการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

800 800 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
59/2565 

2 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.10   

600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
60/2565 

3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 520  520  เฉพาะเจาะจง นางศิริพร  พงษ์แสวง  นางศิริพร  พงษ์แสวง  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
61/2564 

4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 297 297 เฉพาะเจาะจง ร้านป.บุญฮวด พานิช ร้านป.บุญฮวด พานิช  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
62/2564 

5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 250 250 เฉพาะเจาะจง ร้าน J ดีเซล เจริญการ   ร้าน J ดีเซล เจริญการ   เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
63/2564 

6 กิจกรรมค่ายพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

1,530  1,530  เฉพาะเจาะจง ร้าน บวรสมบัติ ร้าน บวรสมบัติ  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
64/2564 

7 กิจกรรมวันไหว้ครู   299 299 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
65/2564 

8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
12 ส.ค. 

300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
66/2564 



 
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจาง 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
9 กิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 
2,000  2,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
67/2565 

10 กิจกรรม STEM 140 140 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
68/2565 

11 กิจกรรม STEM 705 705 เฉพาะเจาะจง นางวรนุช  ศรีเมือง นางวรนุช  ศรีเมือง  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
69/2564 

12 กิจกรรม STEM 1,655 1,655 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐบาร์เบอร์ ร้านประเสริฐบาร์เบอร์ เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
70/2564 

13 กิจกรรมห้องพยาบาล/ 
เวชภัณฑ์    

1,082  1,082  เฉพาะเจาะจง ร้านยาพอเพียงเภสัช ร้านยาพอเพียงเภสัช เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
71/2564 

14 กิจกรรมจัดท าแผนงาน   1,157  1,157  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)  

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
72/2564 

15 กิจกรรมโฮมรูม 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
73/2564 

16 กิจกรรมโครงงานวิทย์   1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
74/2564 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจาง 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
17 กิจกรรมทะเบียนวัดผล  481   481  เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 

จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
75/2565 

18 กิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอซื้อที่ 
76/2565 

19 กิจกรรมอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 

172 172 เฉพาะเจาะจง นางวรนุช  ศรีเมือง นางวรนุช  ศรีเมือง  เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
77/2564 

20 กิจกรรมพัฒนาการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

911 911 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐบาร์เบอร์ ร้านประเสริฐบาร์เบอร์ เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
78/2564 

21 กิจกรรมพัฒนางานบริหาร
ทั่วไป 

1,556  1,556  เฉพาะเจาะจง ร้านยาพอเพียงเภสัช ร้านยาพอเพียงเภสัช เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
79/2564 

22 กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน 

500 500  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศึกษา
ภัณฑ์ลพบุรี  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศึกษา
ภัณฑ์ลพบุรี  

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
80/2564 

23 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ส านักงานงานประกัน
คุณภาพ   

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศึกษา
ภัณฑ์ลพบุรี  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศึกษา
ภัณฑ์ลพบุรี  

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
81/2564 

24 กิจกรรมสืบค้นความรู้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศึกษา
ภัณฑ์ลพบุรี  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศึกษา
ภัณฑ์ลพบุรี  

เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
82/2564 

 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 

หรือจาง 
 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
25 กิจกรรมโภชนาการเหมา

ประกอบอาหารให้แก่
นักเรียน 

10,000 10,000  เฉพาะเจาะจง นางปราณี  ฉุนหอม นางปราณี  ฉุนหอม เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
31/2565 

26 กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง เบิร์ด ปริ้นติ้ง    เบิร์ด ปริ้นติ้ง    เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
32/2565 

27 กิจกรรมฐานการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

850  850  เฉพาะเจาะจง เบิร์ด ปริ้นติ้ง    เบิร์ด ปริ้นติ้ง    เปนไปตาม 
ขอก าหนด 

รายงานขอจ้างที่ 
33/2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 
 

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซ้ือ 
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอ 
ราคา และราคา 

ที่เสนอ 
 

ผูที่ไดรับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาที่ตกลงซ้ือ 
หรือจาง 

 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดย 

สรุป 
 

เลขที่และวันที่ 
ของสัญญาหรือ 
ขอตกลงในการ 

ซื้อหรือจาง 
 

         
         

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
         
         

 
 


