
 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรยีนบ้านดอนบม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ 699 699 เฉพาะเจาะจง เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ 699 ราคาต ่าสุด ซ1/64 5 ต.ค.63 
2 จ้างท่าป้าย O-Net, NT,RT 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง จ้าวดีไซน์ อิงค์เจ็ท 2,880 ราคาต ่าสุด จ1/64 30 5 ต.ค.63 
3 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ

นักเรียน ป.3 
330 330 เฉพาะเจาะจง เพ็ญก๊อปปี้  330 ราคาต ่าสุด จ2/64 30 5 ต.ค.63 

4 ซื้อบัตรเข้าชมการแสดง
ส่าหรับนักเรียน 

2,580 2,580 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อคว. 
เมเนจเม้นท์ 

2,580 ราคาต ่าสุด ซ2/64 5 ต.ค.63 

5 จ้างเหมารถทัศนศึกษา 33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นายธันยา เหล่าพร 33,000 ราคาต ่าสุด จ3/64  27 ต.ค.63 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน
นักเรียน  

262,800 262,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง  

262,800 ราคาต ่าสุด จ4/64 10 พ.ย.63 

2 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน
นักเรียน  

86,400 86,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง  

86,400 ราคาต ่าสุด จ5/64 10 พ.ย.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาอาหารว่างส่าหรับ
นักเรียนอนุบาล 

540  540 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง  

540 ราคาต ่าสุด จ6/64 1 ธ.ค.63 

2 จ้างเหมารถโดยสารส่าหรับน่า
นักเรียนอนุบาลทัศนศึกษา 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายสงบ มาตรภูธร 1,000 ราคาต ่าสุด จ7/64 2 ธ.ค.63 

3 จ้างเหมาอาหารส่าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที  
1 – มัธยมศึกษาปีที  3 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

8,000 ราคาต ่าสุด จ8/64 2 ธ.ค.63 

4 จ้างเหมารถโดยสารส่าหรับน่า
นักเรียนไปแข่งขันกีฬา 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสงบ มาตรภูธร 6,000 ราคาต ่าสุด จ9/64 2 ธ.ค.63 

5 จ้างท่าป้ายติดรถโครงการ
ทัศนศึกษา  

240 240 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี๊ยกการช่าง 
(ส่านักงานใหญ่)  

240 ราคาต ่าสุด จ10/64 2 ธ.ค.63 

6 จ้างท่าป้ายกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาภายใน 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี๊ยกการช่าง 
(ส่านักงานใหญ่) 

1,200 ราคาต ่าสุด จ11/64 2 ธ.ค.63 

7 ซ้ือริบบิ้นธงชาติ 500 500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อคว. 
เมเนจเม้นท์ 

500 ราคาต ่าสุด ซ3/64 2 ธ.ค.63 

8 ซื้อขนมส่าหรับแจกนักเรียน
ในงานกีฬาสี  

730 730 เฉพาะเจาะจง นายธันยา เหล่าพร       730 ราคาต ่าสุด ซ4/64 2 ธ.ค.63 

9 ซื้อถุงมือส่าหรับนักเรียนที 
แสดงพิธีเปิดงานกีฬาสี 

260 260 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
ขอนแก่นราชาภัณฑ์ 

ส่านักงานใหญ่ 

260 ราคาต ่าสุด ซ5/64 2 ธ.ค.63 

 



  

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนธันวาคม (ต่อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 ซื้อปูนขาวส่าหรับโรยสนาม
กีฬา 

700 700 เฉพาะเจาะจง ดอนบมวัสดุ  540 ราคาต ่าสุด ซ6/64 2 ธ.ค.63 

11 ซื้อถ้วยรางวัลส่าหรับงานกีฬา 460 460 เฉพาะเจาะจง จี.เอส.สปอร์ต 460 ราคาต ่าสุด ซ7/64 3 ธ.ค.63 
12 จ้างท่าป้ายตกแต่งห้องเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที  3  
737 737 เฉพาะเจาะจง วรรณสี  737 ราคาต ่าสุด จ12/64 3 ธ.ค.63 

13 จ้างท่าป้ายตกแต่งห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที  5  

300 300 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท  300 ราคาต ่าสุด จ13/64 4 ธ.ค.63 

14 เช่าชุดส่าหรับนักเรียนใน
ขบวนพาเหรด   

 5,000
  

5,000 เฉพาะเจาะจง นางวารินทร์  โพธิ์หล้า  5,000 ราคาต ่าสุด จ14/64 4 ธ.ค.63 

15 ซื้อยาสามัญและอุปกรณ์          
ท่าแผล 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาคอน จ่ากัด 2,500 ราคาต ่าสุด ซ8/64 4 ธ.ค.63 

16 ซื้อรองเทาฟุตบอลส่าหรับ
นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน 

6,440 6,440 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อคว. 
เมเนจเม้นท์ 

6,440 ราคาต ่าสุด ซ9/64 4 ธ.ค.63 

17  ซื้อกลองใหญ่  2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านยงเอียง สปอร์ต      2,800 ราคาต ่าสุด ซ10/64 8 ธ.ค.63 
18 จ้างเปลี ยนท่อประปาและงาน

ระบบน้่า  
8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง นายสุรารักษ์ จันดาดาล 8,100 ราคาต ่าสุด  จ15/64 11 ธ.ค.63 

19 จ้างถ่ายเอกสารสอบวัดผล
การอ่าน – เขียน 

793 793 เฉพาะเจาะจง สตางค์ก๊อปปี้ 793 ราคาต ่าสุด จ16/64 16 ธ.ค.63 

20 ซื้อวัสดุการศึกษา 12,626 12,626 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 12,626 ราคาต ่าสุด ซ11/64 18 ธ.ค.63 
21 จ้างท่าป้ายให้ความรู้เกี ยวกับ

สถานการณ์ COVID 19 
400 400 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 400 ราคาต ่าสุด จ17/64 18 ธ.ค.63 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนธันวาคม (ต่อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

22 จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ 
นักเรียนชั้น ป.5 

330 330 เฉพาะเจาะจง สินไพบูลย์ M.1 330 ราคาต ่าสุด จ18/64 21 ธ.ค.63 

23 จ้างท่าป้ายรณรงค์ป้องกัน 
COVID 19 

180 180 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี๊ยกการช่าง 
(ส่านักงานใหญ่) 

180 ราคาต ่าสุด จ19/64 30 ธ.ค.63 

24 จ้างเช่าใช้อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที 
อินเทอร์เน็ต 

6,000 ราคาต ่าสุด 1/2546 30 ธ.ค.63 

25 ซื้อกล่องสี เหลี ยมมีล้อเพื อ
บรรจุอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ 

199 199 เฉพาะเจาะจง Index Lingmall   199 ราคาต ่าสุด ซ12/64 30 ธ.ค.63 

26 ซื้อวัสดุการศึกษา   694     694  เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี.ตอมพิวเตอร์ 
ช้อป จ่ากัด  

   694  ราคาต ่าสุด ซ13/64 30 ธ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุการศึกษา 220 220 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อุบล
คอมพิวเตอร์ แอนด์              
เทเลคอมเซอร์วิส 

220 ราคาต ่าสุด ซ14/64 6 ม.ค.64 

2 ซื้อวัสดุการศึกษา 200 200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ออฟ
ฟิตเมท (ไทย) จ่ากัด  

200 ราคาต ่าสุด ซ15/64 6 ม.ค.64 

3 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
งานธุรการ 

240 240 เฉพาะเจาะจง สินไพบูลย์ M.1 240 ราคาต ่าสุด จ20/64 6 ม.ค.64 

4 จ้างท่าป้ายไวนิลตกแต่ง
ห้องเรียนชั้นอนุบาล 3  

1,035 1,035 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 1,035 ราคาต ่าสุด   จ21/64 6 ม.ค.64 

5 จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
งานห้องสมุดพร้อมอุปกรณ์ 

322 322 เฉพาะเจาะจง นายสุรารักษ์ จันดาดาล 322 ราคาต ่าสุด   จ22/64 6 ม.ค.64 

6 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์
ห้ามทิ้งขยะ 

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านประมวลศิลป์ 500 ราคาต ่าสุด  จ23/64  13 ม.ค.64 

7 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 

410 410 เฉพาะเจาะจง สินไพบูลย์ M.1 410 ราคาต ่าสุด จ24/64  13 ม.ค.64 

8 จ้างเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณ
หน้าห้องน้่าด้านหลังโรง
อาหาร 

23,215 23,215 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  สีหมอน 23,215 ราคาต ่าสุด จ25/64  13 ม.ค.64 

9 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 

938 938 เฉพาะเจาะจง สินไพบูลย์ M.1 938 ราคาต ่าสุด จ25/64  13 ม.ค.64 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบุคลากรประกอบ
อาหาร กิจกรรมค่ายจิตพิสัย 
ปีการศึกษา 2563  

8,190 8,190 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

8,190 ราคาต ่าสุด จ27/64 3 ก.พ.64 

2 จ้างวิทยากร กิจกรรมค่าย             
จิตพิสัย ปีการศึกษา 2563 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง พระพุฒินาท                      
ทรงสมบัติชัย   

3,000 ราคาต ่าสุด จ28/64 3 ก.พ.64 

3 จ้างเหมาบุคลากรประกอบ
อาหาร กิจกรรมลูกเสือ               
ปีการศึกษา 2563 

8,190 8,190 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

8,190 ราคาต ่าสุด จ29/64 3 ก.พ.64 

4 จ้างวิทยากร กิจกรรมลูกเสือ               
ปีการศึกษา 2563 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์ จตุชัย 4,000 ราคาต ่าสุด   จ30/64 3 ก.พ.64 

5 จ้างเหมาประกอบอาหาร 
กิจกรรมค่ายจิตพิสัย ปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2563 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

1,500 ราคาต ่าสุด จ31/64 8 ก.พ.64 

6 จ้างเหมาอาหารว่าง กิจกรรม
ค่ายจิตพิสัย ปฐมวัย ปี
การศึกษา 2563 

580 580 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

580 ราคาต ่าสุด  จ32/64 8 ก.พ.64 

7 จ้างเหมาอาหารกลางวัน
วิทยากร กิจกรรมลูกเสือ               
ปีการศึกษา 2563 

2,670 2,670 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

2,670 ราคาต ่าสุด จ33/64 8 ก.พ.64 

8 ซื้อผลิตภัณฑ์ท่าชุดสังฆทาน
ถวายพระ กิจกรรมค่ายจิต
พิสัย ปฐมวัย ปีการศึกษา 
2563 

950 950 เฉพาะเจาะจง บิ๊กซ๊ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 950 ราคาต ่าสุด ซ16/64  8 ก.พ.64 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ (ต่อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 จ้างท่าป้ายไวนิล กิจกรรม
ค่ายจิตพิสัย ปีการศึกษา 
2563 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี๊ยกการช่าง 
(ส่านักงานใหญ่) 

700 ราคาต ่าสุด จ34/64 12 ก.พ.64 

10 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ NT  860 860 เฉพาะเจาะจง เพ็ญก๊อปปี้   860 ราคาต ่าสุด จ35/64 22 ก.พ.64 
11 ซื้อวัสดุการศึกษา  5,198 5,198 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังกระดาษ 

ขอนแก่น จ่ากัด 
ส่านักงานใหญ่ 

5,198 ราคาต ่าสุด ซ17/64  22 ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 
นักเรียนสอบ O-Net                
ปีการศึกษา 2563 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

2,300 ราคาต ่าสุด จ36/64 1 มี.ค.64 

2. จ้างเหมารถยนต์สองแถวน่า 
นักเรียนสอบ O-Net                
ปีการศึกษา 2563 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายสงบ มาตรภูธร 1,500 ราคาต ่าสุด จ37/64 1 มี.ค.64 

3 ซื้อวัสดุการศึกษา 600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น                       
ไซเบอร์แคร์ จ่ากัด 

ส่านักงานใหญ่ 

600 ราคาต ่าสุด ซ18/64  1 มี.ค.64 

4 ซื้อวัสดุการศึกษา  350 350 เฉพาะเจาะจง NNP Accessories  350 ราคาต ่าสุด ซ19/64  1 มี.ค.64 
5 ซื้อเสื อน้่ามัน  1,015 1,015 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซุปเปอร์ถูก 

จ่ากัด 
1,015 ราคาต ่าสุด  ซ20/64  3 มี.ค.64 

6 ซื้อผ้าม่านใช้ในห้องสมุด
โรงเรียน  

1,630 1,630 เฉพาะเจาะจง พีพีเค รวมผ้าม่าน 1,630 ราคาต ่าสุด ซ21/64  5 มี.ค.64 

7 จ้างถ่ายเอกสารการสอบอ่าน 
– เขียน วิชาภาษาไทย  

109 109 เฉพาะเจาะจง สตางค์ก๊อปปี้  109 ราคาต ่าสุด  จ38/64 5 มี.ค.64 

8 จ้างซ่อมปริ๊นเตอร์ 909 909 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น                       
ไซเบอร์แคร์ จ่ากัด 

ส่านักงานใหญ่ 

909 ราคาต ่าสุด จ39/64 16 มี.ค.64 

9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถเข็นงาน
อาคารสถานที   

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ ไชยสวัสดิ์  1,000 ราคาต ่าสุด จ40/64 16 มี.ค.64 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนมีนาคม (ต่อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดง
ส่าหรับนักเรียนในกิจกรรม 
Open House  

1,515 1,515 เฉพาะเจาะจง นายเธียร สุวรรณธาดา 1,515 ราคาต ่าสุด 41/64 16 มี.ค.64 

11 ซื้อวัสดุการศึกษา 5,820 5,820 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 5,820 ราคาต ่าสุด ซ22/64 24 มี.ค.64 
12 ซื้อวัสดุการศึกษา 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 5,000 ราคาต ่าสุด ซ23/64 24 มี.ค.64 
13 ซื้อวัสดุการศึกษา 5,009 5,009 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 5,009 ราคาต ่าสุด ซ24/64 24 มี.ค.64 
14 ซื้อวัสดุการศึกษา  2,457 2,457 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 2,457 ราคาต ่าสุด ซ25/64 24 มี.ค.64 
15 ซื้อหนังสือเรียน  64,021 64,021 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 64,021 ราคาต ่าสุด  ซ26/64 26 มี.ค.64 
16 ซื้อหนังสือเรียน  60,866 60,866 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 60,866 ราคาต ่าสุด  ซ27/64 29 มี.ค.64 
17 ซื้ออุปกรณ์การเกษตรใช้งาน

ในสวนเกษตร 
3,650 3,650 เฉพาะเจาะจง วลัยพรรณ วัสดุก่อสร้าง  3,650 ราคาต ่าสุด ซ28/64 31 มี.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างท่าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน 

675 675 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 675 ราคาต ่าสุด จ43/64 1 เม.ย.64 

2. จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
สถานที   

20,972 20,972 เฉพาะเจาะจง นายเจนณรงค์ คงเกิด 20,972 ราคาต ่าสุด จ44/64 7 เม.ย.64 

3 ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการ
ภาษาอังกฤษ  

1,960 1,960 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 1,960 ราคาต ่าสุด ซ29/64 7 เม.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี 5,096 5,096 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ จ่ากัด 5,096 ราคาต ่าสุด ซ30/64 7 พ.ค.64 
2. ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี 3,265 3,265 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญแสง              

พานิชเพ้นท์ จ่ากัด 
3,265 ราคาต ่าสุด ซ31/64 10 พ.ค.64 

3 ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน 600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น                       
คลังนานาธรรม จ่ากัด 

ส่านักงานใหญ่ 

600 ราคาต ่าสุด ซ32/64 10 พ.ค.64 

4 ซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกส่าหรับใช้ใน
ห้องประชุมใหญ่   

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมาครอง 
จ่ากัด ส่านักงานใหญ่ 

40,000 ราคาต ่าสุด ซ33/64 10 พ.ค.64 

5 ซื้อวัสดุการศึกษา 15,474 15,474 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด  

15,474 ราคาต ่าสุด ซ34/64 12 พ.ค.64 

6 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 
นักเรียน 

252,600 252,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

252,600 ราคาต ่าสุด จ45/64 12 พ.ค.64 

7 จ้างเหมาช่างซ่อมแซมอาคาร
สถานที   

20,927 20,927 เฉพาะเจาะจง นายสุรารักษ์ จันดาดาล  20,927 ราคาต ่าสุด  จ46/64 14 พ.ค.64 

8 ซื้อหนังสือเรียน 15,197 15,197 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน  15,197 ราคาต ่าสุด  ซ35/64 20 พ.ค.64 
9 ซื้อเครื องวัดอุณหภูมิ 2,970 2,970 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวิลด์  

รีไซเคิล จ่ากัด 
2,970 ราคาต ่าสุด ซ36/64 20 พ.ค.64 

10 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือ
สุขภาพจิตของโรงเรียน  

170 170 เฉพาะเจาะจง สตางค์ก๊อปปี้ 170 ราคาต ่าสุด จ47/64 21 พ.ค.64 

11 จ้าง่าป้ายให้ความรู้เกี ยวกับ
สถานการณ์ COVID 19  

1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 1,300 ราคาต ่าสุด จ48/64 21 พ.ค.64 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนพฤษภาคม (ต่อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 ซื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคและท่า
ความสะอาด 

2,470 2,470 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร 
จ่ากัด (มหาชน)  

2,470 ราคาต ่าสุด ซ37/64 21 พ.ค.64 

13 ซื้ออุปกรณ์ท่าความสะอาด
อาคารสถานที  

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายธงไทย พันธุ์พิศาล  7,200 ราคาต ่าสุด ซ38/64 21 พ.ค.64 

14 จ้างท่าป้ายงานประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน  

900 900 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 900 ราคาต ่าสุด จ49/64 25 พ.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซ้ือของรางวัลส่าหรับกิจกรรม
การประกวด งานวันสุนทรภู่  

1,402 1,402 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ จ่ากัด 1,402 ราคาต ่าสุด ซ39/64 2 มิ.ย.64 

2. ซื้อเสื อน้่ามัน 449.40 449.40 เฉพาะเจาะจง จงมีพาณิชย์  449.40 ราคาต ่าสุด ซ40/64 4 มิ.ย.64 

3 ซ้ือผ้าต่วน ส่าหรับตกแต่ง
อาคารสถานที ในการจัด
กิจกรรม 

490 490 เฉพาะเจาะจง ห้างสุพจน์ค้าผ้า 
(ส่านักงานใหญ่)  

490 ราคาต ่าสุด ซ41/64 4 มิ.ย.64 

4 จ้างท่าป้ายไวนิลกิจกรรม              
ไหว้ครู  

675 675 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 675 ราคาต ่าสุด  จ50/64 4 มิ.ย.64 

5 จ้างท่าป้ายไวนิลกิจกรรม              
วันสุนทรภู ่

675 675 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 675 ราคาต ่าสุด  จ51/64 4 มิ.ย.64 

6 จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด 10,100 10,100 เฉพาะเจาะจง นายพิศาล เข็มพันธุ์ 10,100 ราคาต ่าสุด จ52/64 4 มิ.ย.64 

7 จ้างเดินสาย Lan และติดตั้ง
โปรแกรมห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

5,040 5,040 เฉพาะเจาะจง นายพิศาล เข็มพันธุ์ 5,040 ราคาต ่าสุด จ53/64 4 มิ.ย.64 

8 จ้างท่าป้ายไวนิลประดับ
ตกแต่งอาคารสถานที    

4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี๊ยกการช่าง 
(ส่านักงานใหญ่)   

4,050 ราคาต ่าสุด  จ54/64 4 มิ.ย.64 

9 จ้างท่าป้ายไวนิลกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด   

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี๊ยกการช่าง 
(ส่านักงานใหญ่)   

500 ราคาต ่าสุด   จ55/64 4 มิ.ย.64 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนมิถุนายน (ต่อ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 จ้างเข้าเล่มเอกสารและ
เคลือบปกพลาสติก   

240 240 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 

240 ราคาต ่าสุด จ56/64 4 มิ.ย.64 

11 ท่าป้ายไวนิลตกแต่งห้องเรียน
ชั้น ป.6 

1,460 1,460 เฉพาะเจาะจง จ้าว ดีไซน์ อิงค์เจ็ท 1,460 ราคาต ่าสุด จ57/64 4 มิ.ย.64 

12 จ้างถ่ายเอกสารงานบันทึก
การอ่านของนักเรียน 

2,210 2,210 เฉพาะเจาะจง สตางค์ก๊อปปี้  2,210 ราคาต ่าสุด จ58/64 4 มิ.ย.64 

13 จ้างตัดต้นไม้ 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายปราการ พรมโสภา 5,500 ราคาต ่าสุด  จ59/64 7 มิ.ย.64 
14 จ้างเหมาอาหารกลางวัน

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน 

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

1,700 ราคาต ่าสุด  จ60/64 18 มิ.ย.64 

15 จ้างเหมาอาหารกลางวัน
กิจกรรมท่าถนน BBL  

1,372 1,372 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราจิม                
ขุนทิพย์ทอง 

1,372 ราคาต ่าสุด จ61/64 24 มิ.ย.64 

16 จ้างถ่ายเอกสารสื อการสอบ
ระดับชั้น ป.4   

570 570 เฉพาะเจาะจง นายพิศาล เข็มพันธุ์ 570 ราคาต ่าสุด จ62/64 30 มิ.ย.64 

17 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์   1,252 1,252 เฉพาะเจาะจง นายสุรารักษ์ จันดาดาล   1,252 ราคาต ่าสุด จ63/64 30 มิ.ย.64 
 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุการศึกษา    23,920 23,920 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน  23,920 ราคาต ่าสุด ซ42/64 1 ก.ค.64 
2 ซื้อวัสดุการศึกษากิจกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์

ขอนแก่น จ่ากัด  
3,000 ราคาต ่าสุด ซ43/64 15 ก.ค.64 

3 จ้างตัดแต่งซุ้มต้นไม้เพื อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียน  

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ สารสม  2,500 ราคาต ่าสุด ซ64/64 23 ก.ค.64 

4 จ้างซ่อมปริ๊นเตอร์ 487 487 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น                       
ไซเบอร์แคร์ จ่ากัด 
(ส่านักงานใหญ่) 

487 ราคาต ่าสุด  ซ65/64 23 ก.ค.64 

5 จ้างถ่ายเอกสารใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

703 703 เฉพาะเจาะจง สตางค์ก๊อปปี้ 703 ราคาต ่าสุด  ซ66/64 23 ก.ค.64 

6 จ้างล้างแอร์ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายปิยะ นันดี 1,000 ราคาต ่าสุด ซ67/64 23 ก.ค.64 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนสิงหาคม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างท่าป้ายสุภาษิตเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษา   

6,160 6,160 เฉพาะเจาะจง ร้านเปี๊ยกการช่าง 
(ส่านักงานใหญ่)   

6,160 ราคาต ่าสุด จ68/64 25 ส.ค.64 

2 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
สอนวิชาภาษาไทย  

880 880 เฉพาะเจาะจง สตางค์ก๊อปปี้ 880 ราคาต ่าสุด จ69/64 27 ส.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนกันยายน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
สอน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สตางค์ก๊อปปี้ 1,000 ราคาต ่าสุด จ70/64 1 ก.ย. 64 

2 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    417 417 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น                       
ไซเบอร์แคร์ จ่ากัด 
(ส่านักงานใหญ่) 

417 ราคาต ่าสุด จ71/64 1 ก.ย. 64 

3 ซื้อวัสดุการเกษตรกิจกรรม
สวนเกษตร (Smart Farmer)  

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

5,000 ราคาต ่าสุด ซ44/64 8 ก.ย. 64 

4 ผ้ากันเปื้อน อนุบาล 2    690 690 เฉพาะเจาะจง D Wear Group 690 ราคาต ่าสุด  ซ45/64 23 ก.ย.64 
5 ซื้อวัสดุการศึกษา เพื อท่าสื อ

การสอนส่าหรับนักเรียน  
1,775.13 1,775.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังกระดาษ

ขอนแก่น                 
จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 

1,775.13 ราคาต ่าสุด  ซ46/64 23 ก.ย. 64 

6 ซื้อวัสดุการศึกษา เพื อท่าสื อ
การสอนส่าหรับนักเรียน 

3,636.93 3,636.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังกระดาษ
ขอนแก่น                 

จ่ากัด (ส่านักงานใหญ่) 

3,636.93 ราคาต ่าสุด ซ47/64 23 ก.ย. 64 

7 ซื้อวัสดุการศึกษา เพื อท่าสื อ
การสอนส่าหรับนักเรียน 

1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังนานาธรรม
สังฆภัณฑ์ จ่ากัด 

1,350 ราคาต ่าสุด ซ48/64 23 ก.ย. 64 

8 จ้างซ่อมแซมอาคารสถานที   29,700 29,700 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ สารสม  29,700 ราคาต ่าสุด จ72/64 28 ก.ย. 64 

9 จ้างถ่ายเอกสารแบบนิเทศชั้น
เรียน 

400 400 เฉพาะเจาะจง เพ็ญก๊อปปี้  400 ราคาต ่าสุด จ73/64 28 ก.ย. 64 

 



 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านดอนบม 
ประจ าเดือนกันยายน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อ 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
สอน 

240 240 เฉพาะเจาะจง สตางค์ก๊อปปี้ 240 ราคาต ่าสุด จ74/64 28 ก.ย. 64 

11 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก    417 417 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น                       
ไซเบอร์แคร์ จ่ากัด 
(ส่านักงานใหญ่) 

417 ราคาต ่าสุด จ71/64 28 ก.ย. 64 

11 ซื้อวัสดุการศึกษาท่าสื อการ
สอนระดับชั้นอนุบาล 2  

240 240 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังนานาธรรม
สังฆภัณฑ์ จ่ากัด 

240 ราคาต ่าสุด ซ49/64 28 ก.ย. 64 

12 ซื้อหนังสือเรียน    3,653 3,653 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 3,653 ราคาต ่าสุด ซ50/64 28 ก.ย. 64 
13 ซื้อวัสดุการศึกษา  7,930 7,930 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กัน 7,930 ราคาต ่าสุด ซ51/64 28 ก.ย. 64 

 


