
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

งานพัสดุโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือ การจัดหาพัสดุ พร้อม 
ท้ังการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด และแนวทางปรับปรุงแก้ไขการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นข้อมูลแสดง ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของหนว่ยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท้ังนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) ท่ีผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดย จำแนกตาม
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังตารางต่อไปนี้ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของการจำแนกตามวิธีการ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ 
หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตาราง 1 
แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวน (เร่ือง) ร้อยละ 
1. วิธีเฉพาะเจาะจง 173 100.00 
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding) 
0 0 

3. วิธีคัดเลือก 0 0 
รวม 173 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือน
กันยายน 2564) ฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งส้ิน 173 เรื่อง พบว่า โรงเรียนมีการจัดหาพัสดุโดย
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
 

กราฟแสดงจำนวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

เฉพาะเจาะจง 

เฉพาะเจาะจง 
100% 



ตาราง 2 
แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 

เดือน 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง e-bidding คัดเลือก 

ต.ค. 63 15 - - 15 
พ.ย. 63 6 - - 6 
ธ.ค. 63 12 - - 12 
ม.ค. 64 12 - - 12 
ก.พ. 64 10 - - 10 
มี.ค. 64 14 - - 14 
เม.ย. 64 6 - - 6 
พ.ค. 64 26 - - 26 
มิ.ย. 64 35 - - 35 
ก.ค. 64 10 - - 10 
ส.ค. 64 11 - - 11 
ก.ย. 64 16 - - 16 
รวม 173 0 0 173 

 
 

  ปัญหาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ้าง 
1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในการ 

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยังไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดความ
ล่าช้าในการดำเนินการจัดหาพัสดุ 

2. บุคลากรครูในโรงเรียนมีท้ังงานสอนและงานอื่นๆ ทำให้ครูเจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องหาเวลา 
นอกเหนือเวลา ราชการในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ครูมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น 

 
  ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง 

จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมีประสิทธิภาพและสำเร็จภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

1 จัดซื้อชุดหุ่นยนต์ATX2พร้อม
อบรม 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หุ่นยนต์  
Ubon TP Robotics 

ศูนย์หุ่นยนต์  
Ubon TP Robotics 

1/2564 
ลว.9/10/63 

2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าโรงอาหาร 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ คอบค้อ 
 

นายยงยุทธ คอบค้อ 
 

1/2564 
ลว.14/10/63 

3 จ้างเหมาค่ายานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563 

6,270 6,270 เฉพาะเจาะจง นายมนัส มหามาตย์ 
 

นายมนัส มหามาตย์ 
 

8/2564 
ลว.19/10/63 

4 จ้างเหมาค่ายานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563 

4,275 4,275 เฉพาะเจาะจง นายมนัส มหามาตย์ 
 

นายมนัส มหามาตย์ 
 

9/2564 
ลว.19/10/63 

5 จ้างเหมาทำป้ายคอมโพสิตและ
ป้ายสแตนเลส 

9,630 9,630 เฉพาะเจาะจง หจก.โนนไทยการป้าย 
 

หจก.โนนไทยการป้าย 
 

2/2564 
ลว.20/10/63 

6 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อม
โครงไม ้

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

3/2564 
ลว.26/10/63 

7 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

4/2564 
ลว.26/10/63 

8 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง 2,096 2,096 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

2/2564 
ลว.27/10/63 

9 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง 850 850 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

3/2564 
ลว.27/10/63 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคไพบูลย์ ร้านโชคไพบูลย์ 
 

4/2564 
ลว.27/10/63 

11 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2,609 2,609 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

5/2564 
ลว.29/10/63 

12 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม 

2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง PP XEROX 
 

PP XEROX 
 

5/2564 
ลว.30/10/63 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

13 จัดซื้อพัสดุตามกิจกรรมจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ 

6,593 6,593 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

6/2564 
ลว.30/10/63 

14 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง 9,400 9,400 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นซาวด ์
 

ร้านขอนแก่นซาวด ์
 

7/2564 
ลว.30/10/63 

15 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1,210 1,210 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเทคคอมพิว
เตอร์ 

ร้านเจเทคคอมพิวเตอร์ 
 

8/2564 
ลว.30/10/63 

16 จัดซื้อวัสดุวันปิยมหาราช 1,715 1,715 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

9/2564 
ลว.5/11/63 

17 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี 5,113 5,113 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น
มาราธอน 

หจก.ขอนแก่นมาราธอน 
 

10/2564 
ลว.11/11/63 

18 จัดซื้อก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้าใน
โครงการกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา(กสศ.) 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง สวนเห็ดเกษร 
 

สวนเห็ดเกษร 
 

11/2564 
ลว.30/11/63 

19 จ้างเหมาค่ายานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียนภาคเรียนท่ี 2/2563 

14,400 14,400 เฉพาะเจาะจง นายมนัส มหามาตย์ 
 

นายมนัส มหามาตย์ 
 

10/2564 
ลว.30/11/63 

20 จ้างเหมาค่ายานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียนภาคเรียนท่ี 2/2563 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง นายมนัส มหามาตย์ 
 

นายมนัส มหามาตย์ 
 

11/2564 
ลว.30/11/63 

21 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน สปช.105/29 

57,760 57,760 เฉพาะเจาะจง นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

6/2564 
ลว.30/11/63 

22 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,261 2,261 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ 

12/2564 
ลว.2/12/63 

23 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงไม้ 600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

7/2564 
ลว.8/12/63 

24 จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตรใน
โครงการกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา(กสศ.) 

7,107 7,107 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

13/2564 
ลว.11/12/63 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

25 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลบุคลากร 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

8/2564 
ลว.15/12/63 

26 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 19,750 19,750 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาส่ือ 
ศึกษาภัณฑ์ 

ร้านพัฒนาส่ือ 
ศึกษาภัณฑ์ 

14/2564 
ลว.18/12/63 

27 
 

จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายวันชนะ  
นิมิตรดีมีสุขกิจ 

นายวันชนะ  
นิมิตรดีมีสุขกิจ 

15/2564 
ลว.22/12/63 

28 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลวัน
คริสต์มาส 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

9/2564 
ลว.23/12/63 

29 จัดซื้อวัสดุวันคริสต์มาส 575 575 เฉพาะเจาะจง ร้านมุมสบาย 
 

ร้านมุมสบาย 
 

16/2564 
ลว.23/12/63 

30 จัดซื้อวัสดุวันคริสต์มาส 326 326 เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจโนนม่วง 
 

ร้านพอใจโนนม่วง 
 

17/2564 
ลว.23/12/63 

31 จัดซื้อวัสดุวันคริสต์มาส 799 799 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

18/2564 
ลว.24/12/63 

32 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,575 2,575 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

19/2564 
ลว.24/12/63 

33 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสวัสดีปี
ใหม่ 

650 650 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

10/2564 
ลว.25/12/63 

34 จ้างเหมาตัดเย็บและติดต้ัง
ผ้าม่านหอประชุม 

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวังผ้าม่าน 
 

ร้านวังผ้าม่าน 
 

11/2564 
ลว.4/1/64 

35 จัดซื้อเส้ือวัฒนธรรม 3,456 3,456 เฉพาะเจาะจง สหมิตรขอนแก่น 
 

สหมิตรขอนแก่น 
 

20/2564 
ลว.6/1/64 

36 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,345 2,345 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

21/2564 
ลว.8/1/64 

37 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี 2,570 2,570 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่น
มาราธอน 

หจก.ขอนแก่นมาราธอน 
 

22/2564 
ลว.12/1/64 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

38 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1,305 1,305 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวิลด์ 
 รีไซเคิล จำกัด 

บริษัท กรีนเวิลด์ 
 รีไซเคิล จำกัด 

23/2564 
ลว.14/1/64 

39 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และปูกระเบ้ืองผนังอาคาร
หอประชุม 

12,528 12,528 เฉพาะเจาะจง นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

12/2564 
ลว.20/1/64 

40 จ้างเหมาจัดทำและปรับปรุง
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 

34,200 34,200 เฉพาะเจาะจง นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

13/2564 
ลว.20/1/64 

41 จ้างเหมาจัดทำถังน้ำประปา 65,229 65,229 เฉพาะเจาะจง นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

14/2564 
ลว.20/1/64 

42 จัดซื้อวัสดุส่ือการเรียนการสอน 5,991 5,991 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

24/2564 
ลว.20/1/64 

43 จัดซื้อวัสดุกระจกนูน 2,070 2,070 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

25/2564 
ลว.28/1/64 

44 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซม 2,318 2,318 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

26/2564 
ลว.29/1/64 

45 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเทคคอมพิว
เตอร์ 

ร้านเจเทคคอมพิวเตอร์ 
 

27/2564 
ลว.29/1/64 

46 จ้างเหมารถนำนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย มหามาตย์ 
 

นายตุ๋ย มหามาตย์ 
 

15/2564 
ลว.1/2/64 

47 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 2,982 2,982 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

28/2564 
ลว.3/2/64 

48 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,004 1,004 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

29/2564 
ลว.3/2/64 

49 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 400 400 เฉพาะเจาะจง นายพบสุข วงษ์คำดี 
 

นายพบสุข วงษ์คำดี 
 

16/2564 
ลว.8/2/64 

50 จัดซื้อเครื่องกรองน้ำด่ืม 3,048 3,048 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

30/2564 
ลว.8/2/64 
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51 จัดซื้ออุปกรณ์วัดไข้ 3,596 3,596 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเทคคอมพิว
เตอร์ 

ร้านเจเทคคอมพิวเตอร์ 
 

31/2564 
ลว.9/2/64 

52 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 1,268 1,268 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

32/2564 
ลว.10/2/64 

53 จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นายวันชนะ  
นิมิตรดีมีสุขกิจ 

นายวันชนะ  
นิมิตรดีมีสุขกิจ 

33/2564 
ลว.11/2/64 

54 จัดซื้อวัสดุงานสภานักเรียน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

34/2564 
ลว.12/2/64 

55 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมเกินทางไกล
ลูกเสือสำรอง 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวประณยา  
จำปาปุ้ง 

นางสาวประณยา  
จำปาปุ้ง 

35/2564 
ลว.24/2/64 

56 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 5,517 5,517 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

36/2564 
ลว.5/3/64 

57 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 519 519 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

37/2564 
ลว.5/3/64 

58 จัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้น 3,510 3,510 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเทคคอมพิว
เตอร์ 

ร้านเจเทคคอมพิวเตอร์ 
 

38/2564 
ลว.9/3/64 

59 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 786 786 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

39/2564 
ลว.10/3/64 

60 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 11,850 11,850 เฉพาะเจาะจง ไอ ที เอ็ดดุเคช่ัน 
 

ไอ ที เอ็ดดุเคช่ัน 
 

40/2564 
ลว.11/3/64 

61 จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง 530 530 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

41/2564 
ลว.12/3/64 

62 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,090 3,090 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

42/2564 
ลว.15/3/64 

63 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรับสมัคร
นักเรียน 

2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

17/2564 
ลว.16/3/64 
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64 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 100 100 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

18/2564 
ลว.16/3/64 

65 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม 826 826 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

43/2564 
ลว.24/3/64 

66 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม 434 434 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินสิริ โฮมโปร 
จำกัด 

บริษัท สินสิริ โฮมโปร 
จำกัด 

44/2564 
ลว.24/3/64 

67 จัดซื้อวัสดุงานปัจฉิมนิเทศ 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

45/2564 
ลว.24/3/64 

68 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 521 521 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

46/2564 
ลว.26/3/64 

69 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทองสปอร์ต 
 

ร้านศรีทองสปอร์ต 
 

47/2564 
ลว.31/3/64 

70 จัดซื้อหนังสือเรียน 281,700 281,700 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์บุ๊ค 
 

ร้านอินเตอร์บุ๊ค 
 

48/2564 
ลว.1/4/64 

71 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนช้ัน
อนุบาล 

19,500 19,500 เฉพาะเจาะจง ไอทีเอ็ดดุเคช่ัน 
 

ไอทีเอ็ดดุเคช่ัน 
 

49/2564 
ลว.1/4/64 

72 จ้างเหมารถขนโต๊ะ-เก้าอี้ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายอำพล สารการ 
 

นายอำพล สารการ 
 

19/2564 
ลว.1/4/64 

73 จ้างเหมาทำป้ายสีในกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

20/2564 
ลว.1/4/64 

74 จ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด
โรงเรียน 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

21/2564 
ลว.1/4/64 

75 จัดซื้อวัสดุกีฬาสีภายใน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร ตุไตลา 
 

นางสุภาพร ตุไตลา 
 

50/2564 
ลว.7/4/64 

76 จัดซื้อหนังสือเรียนช้ันอนุบาล 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างสรรค์ส่ือ
เพื่อการเรียนรู้(สสร.) 

จำกัด 

บริษัท สร้างสรรค์ส่ือ
เพื่อการเรียนรู้(สสร.) 

จำกัด 

51/2564 
ลว.1/5/64 
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77 จัดซื้อโทรทัศน์ซัมซุง 65 นิ้ว 15,990 15,990 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยาม โกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

52/2564 
ลว.14/5/64 

78 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อม
โครงไม ้

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

22/2564 
ลว.24/5/64 

79 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลร.10 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

23/2564 
ลว.25/5/64 

80 จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง นายวันชนะ  
นิมิตรดีมีสุขกิจ 

นายวันชนะ  
นิมิตรดีมีสุขกิจ 

53/2564 
ลว.25/5/64 

81 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,166 1,166 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

54/2564 
ลว.27/5/64 

82 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตกแต่ง
ห้องเรียน 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

24/2564 
ลว.28/5/64 

83 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตกแต่ง
ห้องเรียน 

200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

25/2564 
ลว.28/5/64 

84 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตกแต่ง
ห้องเรียน 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

26/2564 
ลว.28/5/64 

85 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตกแต่ง
ห้องเรียน 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

27/2564 
ลว.28/5/64 

86 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม 622 622 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม โกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยาม โกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

55/2564 
ลว.28/5/64 

87 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม 785 785 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

56/2564 
ลว.28/5/64 

88 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม 159 159 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

57/2564 
ลว.28/5/64 

89 จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว 3,579 3,579 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

58/2564 
ลว.28/5/64 
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90 จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว 2,354 2,354 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

59/2564 
ลว.28/5/64 

91 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,119 2,119 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

60/2564 
ลว.28/5/64 

92 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,102 2,102 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

61/2564 
ลว.28/5/64 

93 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,770 2,770 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

62/2564 
ลว.28/5/64 

94 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,062 2,062 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

63/2564 
ลว.28/5/64 

95 จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว 3,830 3,830 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

64/2564 
ลว.28/5/64 

96 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 1,391 1,391 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

65/2564 
ลว.28/5/64 

97 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 1,427 1,427 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

66/2564 
ลว.28/5/64 

98 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 1,153 1,153 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

67/2564 
ลว.28/5/64 

99 จัดซื้อวัสดุตกแต่งห้อง 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเค่ียงฮวด 

 
ร้านเค่ียงฮวด 

 
68/2564 

ลว.31/5/64 
100 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,004 2,004 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์

ขอนแก่น จำกัด 
บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

69/2564 
ลว.31/5/64 

101 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,001 2,001 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

70/2564 
ลว.31/5/64 

102 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 1,997 1,997 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

71/2564 
ลว.1/6/64 
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103 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,002 2,002 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

72/2564 
ลว.1/6/64 

104 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,006 2,006 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

73/2564 
ลว.1/6/64 

105 จัดซื้ออุปกรณ์ช้ันอนุบาล 3,875 3,875 เฉพาะเจาะจง ร้านระเบียบบูติค 
 

ร้านระเบียบบูติค 
 

74/2564 
ลว.1/6/64 

106 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 125 125 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

28/2564 
ลว.1/6/64 

107 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 3,875 3,875 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

75/2564 
ลว.2/6/64 

108 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,120 2,120 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ประมวลวิทยา 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ประมวลวิทยา 

76/2564 
ลว.2/6/64 

109 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,289 2,289 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

77/2564 
ลว.2/6/64 

110 จัดซื้อชุดสำหรับนักเรียนช้ัน
อนุบาล 

5,494 5,494 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สหมิตรขอนแก่น 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สหมิตรขอนแก่น 

78/2564 
ลว.2/6/64 

111 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด 1,498 1,498 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรรจุภัณฑ์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

บริษัท บรรจุภัณฑ์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

79/2564 
ลว.2/6/64 

112 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 849 849 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

80/2564 
ลว.2/6/64 

113 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 136 136 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

81/2564 
ลว.2/6/64 

114 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 1,119 1,119 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จำกัด 

บริษัท เอกชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จำกัด 

82/2564 
ลว.2/6/64 

115 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,087 2,087 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

83/2564 
ลว.2/6/64 
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116 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 1,966 1,966 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

84/2564 
ลว.2/6/64 

117 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 2,017 2,017 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

85/2564 
ลว.4/6/64 

118 จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูดติด
สต๊ิกเกอร์ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โนนไทยการป้าย 
 

หจก.โนนไทยการป้าย 
 

29/2564 
ลว.7/6/64 

119 จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี 17,940 17,940 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นดิจิตอล 
 

ร้านขอนแก่นดิจิตอล 
 

86/2564 
ลว.7/6/64 

120 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน 8,280 8,280 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

87/2564 
ลว.9/6/64 

121 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 692 692 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

88/2564 
ลว.10/6/64 

122 จัดซื้อบัญชีเรียกช่ือช้ันอนุบาล 1,376 1,376 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

89/2564 
ลว.10/6/64 

123 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1,030 1,030 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

90/2564 
ลว.11/6/64 

124 จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี 1,490 1,490 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเทคคอมพิว
เตอร์ 

ร้านเจเทคคอมพิวเตอร์ 
 

91/2564 
ลว.11/6/64 

125 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลวันไหว้ครู 1,685 1,685 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

30/2564 
ลว.14/6/64 

126 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 1,449 1,449 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

92/2564 
ลว.15/6/64 

127 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม 641 641 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

93/2564 
ลว.15/6/64 

128 จัดซื้อวัสดุวันไหว้ครู 870 870 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญเจริญทรัพย ์
 

ร้านเพ็ญเจริญทรัพย ์
 

94/2564 
ลว.17/6/64 
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129 จัดซื้อวัสดุวันไหว้ครู 150 150 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นวิทยา 
จำกัด 

บริษัท ขอนแก่นวิทยา 
จำกัด 

95/2564 
ลว.17/6/64 

130 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 795 795 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวิล์ด รี
ไซเคิล จำกัด 

บริษัท กรีนเวิล์ด รี
ไซเคิล จำกัด 

96/2564 
ลว.23/6/64 

131 จัดซื้อวัสดุวันสุนทรภู่ 1,505 1,505 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ขอนแก่นราชาภัณฑ์ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ขอนแก่นราชาภัณฑ์ 

97/2564 
ลว.24/6/64 

132 จัดซื้ออวัสดุเครื่องกรองน้ำ 5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง ร้านวอเตอร์กรีน 
 

ร้านวอเตอร์กรีน 
 

98/2564 
ลว.28/6/64 

133 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 11,850 11,850 เฉพาะเจาะจง ไอทีเอ็ดดุเคช่ัน 
 

ไอทีเอ็ดดุเคช่ัน 
 

99/2564 
ลว.28/6/64 

134 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง 3,705 3,705 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวิล์ด รี
ไซเคิล จำกัด 

บริษัท กรีนเวิล์ด รี
ไซเคิล จำกัด 

100/2564 
ลว.28/6/64 

135 จัดซื้อเส้ือวัฒนธรรมและเส้ือ
พละ 

27,920 27,920 เฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์แอนด์เชน 
 

ร้านแชมป์แอนด์เชน 
 

101/2564 
ลว.28/6/64 

136 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียน
ประจำตำบล 

120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ซัพ
พลีเมนท์ จำกัด 

 

บริษัท แอดวานซ์ ซัพ
พลีเมนท์ จำกัด 

 

3/2564 
ลว.29/6/64 

137 จ้างเหมาทำป้ายงดใช้สนาม 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

31/2564 
ลว.5/7/64 

138 จัดซื้อวัสดุงานศิลปะ 1,262 1,262 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

102/2564 
ลว.6/7/64 

139 จัดซื้อวัสดุงานศิลปะ 2,030 2,030 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

103/2564 
ลว.9/7/64 

140 จัดซื้อพัสดุโครงการวิจัยสภา
การศึกษาร่วมกับมข. 

9,570 9,570 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

6/2564 
ลว.16/7/64 

141 จัดซื้อวัสดุวันเข้าพรรษา 1,045 1,045 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สหสินเทรดด้ิง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สหสินเทรดด้ิง 

104/2564 
ลว.22/7/64 
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142 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

32/2564 
ลว.22/7/64 

143 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นดิจิตอล 
 

ร้านขอนแก่นดิจิตอล 
 

105/2564 
ลว.23/7/64 

144 จัดซื้อหน้ากากอนามัยตาม
นโยบายเทศบาลตำบลบ้านค้อ 

17,760 17,760 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

106/2564 
ลว.27/7/64 

145 จัดซื้ออุปกรณ์วัดไข้ตามนโยบาย
เทศบาลตำบลบ้านค้อ 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรรจุภัณฑ์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

บริษัท บรรจุภัณฑ์เซ็น
เตอร์ จำกัด 

107/2564 
ลว.27/7/64 

146 จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีต 54,675 54,675 เฉพาะเจาะจง นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

นายซุ้น ใจชุ่ม 
 

33/2564 
ลว.29/7/64 

147 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3,580 3,580 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเทคคอมพิว
เตอร์ 

ร้านเจเทคคอมพิวเตอร์ 
 

108/2564 
ลว.10/8/64 

148 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะให้กับนักเรียนในช่วง
สถานการณ์โควิด 

1,761 1,761 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

109/2564 
ลว.13/8/64 

149 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะให้กับนักเรียนในช่วง
สถานการณ์โควิด 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์2 
 

ร้านจิรวัฒน์2 
 

110/2564 
ลว.13/8/64 

150 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง ร้านสาครเซ็นเตอร์ 
 

ร้านสาครเซ็นเตอร์ 
 

34/2564 
ลว.13/8/64 

151 จัดซื้อหมึกและเครื่องปริ้น 5,790 5,790 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นปริ้น 
 

ร้านขอนแก่นปริ้น 
 

111/2564 
ลว.17/8/64 

152 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,659 2,659 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

112/2564 
ลว.19/8/64 

153 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม 423 423 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

113/2564 
ลว.24/8/64 
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ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

154 จ้างเหมาเปล่ียนและติดต้ัง
กระจกหน้าต่างอาคารเรียน 

4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง นายสังวาลย์ ประทุม
มา 

นายสังวาลย์ ประทุมมา 
 

35/2564 
ลว.24/8/64 

155 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัด
กิจกรรมช้ันอนุบาล 

6,992 6,992 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จำกัด 

114/2564 
ลว.31/8/64 

156 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัด
กิจกรรมช้ันอนุบาล 

1,610 1,610 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ
อนันต์การค้า จำกัด 

บริษัท ทรัพย์ศิริอนันต์
การค้า จำกัด 

115/2564 
ลว.31/8/64 

157 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัด
กิจกรรมช้ันอนุบาล 

1,173 1,173 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

ร้านบ้านค้อมีดีศึกษา 
 

116/2564 
ลว.31/8/64 

158 จัดซื้อวัสดุในกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสมจิตร แก้วพิลา 
 

นางสมจิตร แก้วพิลา 
 

117/2564 
ลว.1/9/64 

159 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนช้ันม.
1 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมเกษตรพันธุไ์ม ้
 

ร้านรวมเกษตรพันธุไ์ม ้
 

118/2564 
ลว.1/9/64 

160 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนช้ันป.
3 

2,920 2,920 เฉพาะเจาะจง ร้านนิตยาค้าข้าว 
 

ร้านนิตยาค้าข้าว 
 

119/2564 
ลว.2/9/64 

161 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนช้ันป.
3 

520 520 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก้องแก้วกูดเวย์ 
 

บริษัท ก้องแก้วกูดเวย์ 
 

120/2564 
ลว.2/9/64 

162 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนช้ัน
อนุบาล 

225 225 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมเกษตรพันธุไ์ม ้
 

ร้านรวมเกษตรพันธุไ์ม ้
 

121/2564 
ลว.2/9/64 

163 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนป.1 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางศิริวรรณ ภูกอง
ไชย 

นางศิริวรรณ ภูกองไชย 
 

122/2564 
ลว.2/9/64 

164 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนป.1 960 960 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก้องแก้วกูดเวย์ 
 

บริษัท ก้องแก้วกูดเวย์ 
 

123/2564 
ลว.2/9/64 

165 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนป.1 984 984 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ
อนันต์การค้า จำกัด 

 

บริษัท ทรัพย์ศิริอนันต์
การค้า จำกัด 

 

124/2564 
ลว.3/9/64 

166 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนช้ัน 
ป.2 

2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรศิลป์ 
 

ร้านเกษตรศิลป์ 
 

125/2564 
ลว.3/9/64 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีจัดซ้ือ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก 
เลขที่และวันที่
ของสัญญา 

167 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

36/2564 
ลว.6/9/64 

168 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 17,520 17,520 เฉพาะเจาะจง ร้านสาครเซ็นเตอร์ 
 

ร้านสาครเซ็นเตอร์ 
 

37/2564 
ลว.7/9/64 

169 จ้างเหมาเย็บผ้าปูโต๊ะ 500 500 เฉพาะเจาะจง นางวาสิฏฐี เรืองแหล้ 
 

นางวาสิฏฐี เรืองแหล้ 
 

38/2564 
ลว.13/9/64 

170 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษา 

2,094 2,094 เฉพาะเจาะจง ร้านส.สมบัติ 
 

ร้านส.สมบัติ 
 

126/2564 
ลว.15/9/64 

171 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลงาน
เกษียณ 

1,340 1,340 เฉพาะเจาะจง ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

ร้านวีไอพีโฆษณา 
 

39/2564 
ลว.20/9/64 

172 จ้างเหมาติดต้ังประตูสแตนเลส 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ เพียศักดิ์ 
 

นายอนุพงษ์ เพียศักดิ์ 
 

40/2564 
ลว.20/9/64 

173 จัดซื้อส่ือการเรียนการสอนการ
งานอาชีพ 

2,534 2,534 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

บริษัท ดูโฮม จำกัด 
 

127/2564 
ลว.23/9/64 

 

 

 

 

 

 

  


