
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

การจัดซ้ือ 
ล าดับ

ที ่
ระยะจัดหา รายการ ราคา

กลาง 
วงเงิน รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  วิธีจัดหา เลขที่สัญญา วันที่สัญญา 

1. 16 ธ.ค.-23 ธ.ค.63 ซื้อวัสดุชั้นเรยีนป.2 3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 1/64 16 ธ.ค.63 

2. 16 ธ.ค.-23 ธ.ค.63 ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 2/1 3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 2/64 16 ธ.ค.63 

3. 16 ธ.ค.-23 ธ.ค.63 ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 3/1 3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 3/64 16 ธ.ค.63 

4. 16 ธ.ค.-23 ธ.ค.63 ซื้อวัสดุชั้นอนุบาล 2/2 3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 4/64 16 ธ.ค.63 

5. 16 ธ.ค.-23 ธ.ค.63 ซื้อวัสดุอนุบาล3/2  3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 5/64 16 ธ.ค.63 

6. 21 ธ.ค.-28 ธ.ค.63 ซื้อวัสดุอนุบาล1/1 3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 6/64 21 ธ.ค.63 

7. 28 ธ.ค.63-6 ม.ค.64 ซื้อวัสดุตกแต่งห้องเรียนอนุบาล 28,828 28,828 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

28,828 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 7/64 28 ธ.ค.63 

8. 28 ธ.ค.63-6 ม.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษา ป.1 3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 8/64 28 ธ.ค.63 

9. 28 ธ.ค.63-6 ม.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษา ป.3 3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 9/64 28 ธ.ค.63 

10. 28 ธ.ค.63-6 ม.ค.64 
 
 

ซื้อวัสดุใช้ในงานอนุบาล 220 220 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

 

220 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 10/64 28 ธ.ค.63 

11. 4 ม.ค.-11 ม.ค.64 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนอนุบาล  3,800 3,800 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,800 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

 

เฉพาะเจาะจง 11/64 4 ม.ค.64 



ล าดับ
ที ่

ระยะจัดหา รายการ ราคา
กลาง 

วงเงิน รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก วิธีจัดหา เลขที่สัญญา วันที่สัญญา 

12. 4 ม.ค.-11 ม.ค.64 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนอนุบาล  2,800 2,800 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

2,800 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 12/64 4 ม.ค.64 

13. 5 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ป.4 3,000 3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,000 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 13/64 5 ม.ค.64 

14. 5 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดจัดการเรียนการสอน ป.6 563 563 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

563 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 14/64 5 ม.ค.64 

15. 5 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดุใช้ในงานธุรการโรงเรียน 6,445 6,445 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

6,445 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 15/64 5 ม.ค.64 

16. 5 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดุใช้จัดการเรียนการสอน   
ป.5 

3,794 3,794 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

3,794 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 16/64 5 ม.ค.64 

17. 5 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดุจัดการศึกษา ป.6 2,437 2,437 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

2,437 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 17/64 5 ม.ค.64 

18. 5 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดุโรงเรียน 4,829 4,829 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

4,829 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 18/64 5 ม.ค.64 

19. 8 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดุใช้ในงานวิชาการ 2,921 2,921 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

2,921 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 19/64 8 ม.ค.64 

20. 8 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน
อนุบาล  

2,560 2,560 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

2,560 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 20/64 8 ม.ค.64 

21. 8 ม.ค.-15 ม.ค.64 ซื้อวัสดุท าความสะอาดอาคาร
สถานท่ี 

1,650 1,650 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

1,650 บริษัทขอนแก่นคลัง
นานาธรรม จ ากดั 

เฉพาะเจาะจง 21/64 8 ม.ค.64 

22. 20 ม.ค.-25 ม.ค.64 ซื้อสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

25,000 25,000 ร้านเลิศพาณิชย์ 25,000 ร้านเลิศพาณิชย์ เฉพาะเจาะจง 22/64 20 ม.ค.64 

23. 20 ม.ค.-25 ม.ค.64 ซื้อหมึกเตมิเครื่องถ่ายเอกสาร 3,800 3,800 ร้านทีเอสเซ็นเตอร ์ 3,800 ร้านทีเอสเซ็นเตอร ์ เฉพาะเจาะจง 23/64 20 ม.ค.64 

เดือนกุมภาพันธ์ ไม่มีการจัดซื้อวสัดุ       

 



 

ล าดับที ่ ระยะจัดหา รายการ ราคา
กลาง 

วงเงิน รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  วิธีจัดหา เลขที่
สัญญา 

วันที่สัญญา 

24. 15 มี.ค.-20 มี.ค.64 ซื้อหมึกเตมิเครื่องปริ๊นเตอร ์ 3,800 3,800 ร้านทีเอสเซ็นเตอร ์ 3,800 ร้านทีเอสเซ็นเตอร ์ เฉพาะเจาะจง 24/64 15 มี.ค.64 
25. 25 มี.ค.-30 มี.ค.64 ซื้อโพเดี่ยม 5,000 5,000 นายสุเมธ สุขเกษม 5,000 นายสุเมธ สุขเกษม เฉพาะเจาะจง 25/64 25 มี.ค.64 
26. 26 เม.ย.-25 พ.ค.64 ซื้อหนังสือเรียนระดบัประถม 112,326 112,326 หจก.ภูเวยีงเครื่องเขียน 112,326 หจก.ภูเวยีงเครื่องเขียน เฉพาะเจาะจง     42/64 26 เม.ย.64 
27. 26 เม.ย.-20 พ.ค.2564 ซื้อหนังสือเรียนระดบัอนุบาล 37,600 37,600 บ.สร้างสรรค์สื่อเพื่อการ

เรียนรู้(สสร.)จ ากัด 
37,600 บ.สร้างสรรค์สื่อเพื่อการ

เรียนรู้(สสร.)จ ากัด 
เฉพาะเจาะจง 43/64 26 เม.ย.64 

28. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษาช้ัน ป.1 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 26/64 13 พ.ค.64 

29. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษาช้ัน ป.2 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 27/64 13 พ.ค.64 

30. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษาช้ัน ป.3/1 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 28/64 13 พ.ค.64 

31. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษาช้ัน ป.3/2 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 29/64 13 พ.ค.64 

32. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษาช้ัน ป.4 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 30/64 13 พ.ค.64 

33. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษาช้ัน ป.5 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 31/64 13 พ.ค.64 

34. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุการศึกษาช้ัน ป.6 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 32/64 13 พ.ค.64 

35. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุใช้ในงานธุรการ 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 33/64 13 พ.ค.64 

36. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุใช้ในงานวิชาการ 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 34/64 13 พ.ค.64 

 

 

 



ล าดับที ่ ระยะจัดหา รายการ ราคากลาง วงเงิน รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  วิธีจัดหา เลขที่
สัญญา 

วันที่สัญญา 

37. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 ซื้อวัสดุจัดท าสื่อภาษาอังกฤษ 3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 35/64 13 พ.ค.64 

38. 20 พ.ค.-25 พ.ค.64 ซื้อวัสดุใช้จัดการเรียนการสอน
ช้ันอนุบาล1/1 

3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 36/64 20 พ.ค.64 

39. 20 พ.ค.-25 พ.ค.64 ซื้อวัสดุใช้จัดการเรียนการสอน
ช้ันอนุบาล1/2 

3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 37/64 20 พ.ค.64 

40. 20 พ.ค.-25 พ.ค.64 ซื้อวัสดุใช้จัดการเรียนการสอน
ช้ันอนุบาล2/1 

3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 38/64 20 พ.ค.64 

41. 20 พ.ค.-25 พ.ค.64 ซื้อวัสดุใช้จัดการเรียนการสอน
ช้ันอนุบาล2/2 

3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 39/64 20 พ.ค.64 

42. 20 พ.ค.-25 พ.ค.64 ซื้อวัสดุใช้จัดการเรียนการสอน
ช้ันอนุบาล3/1 

3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 40/64 20 พ.ค.64 

43. 20 พ.ค.-25 พ.ค.64 ซื้อวัสดุใช้จัดการเรียนการสอน
ช้ันอนุบาล3/2 

3,000 3,000 บ.คลังกระดาษ
ขอนแก่น จ ากัด 

3,000 บ.คลังกระดาษขอนแก่น 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 41/64 20 พ.ค.64 

44. 2 มิ.ย.-4 มิ.ย.64 ซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องเรียน 

1,020 1,020 นางสุจิตตา  อุทิศ
ธรรม 

1,020 นางสุจิตตา  อุทิศ
ธรรม 

เฉพาะเจาะจง 44/64 2 มิ.ย.64 

45. 10 มิ.ย.-15มิ.ย.64 ซื้ออุปกรณ์ ภาชนะใส่อาหาร
กลางวันนักเรียน 

12,325 12,325 หจก.โค้วกิมหยวย 12,325 หจก.โค้วกิมหยวย เฉพาะเจาะจง 45/64 10 มิ.ย.64 

46. 2 ส.ค.-7 ส.ค.64 ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร ์ 14,000 14,000 ร้านทีเอสเซ็นเตอร ์ 14,000 ร้านทีเอสเซ็นเตอร ์ เฉพาะเจาะจง 46/64 2 ส.ค.64 
47. 5 ส.ค.-10 ส.ค. 64 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์จัดตกแต่ง

อาคารสถานท่ี  
2,000 2,000 นายวีรศักดิ์ เลพล 2,000 นายวีรศักดิ์ เลพล เฉพาะเจาะจง 47/64 5 ส.ค.64 

48. 22 ก.ย.-27 ก.ย.64 ซื้อช้ันเหล็ก 1,399 1,399 ร้านซาร่า
เฟอร์นิเจอร ์

1,399 ร้านซาร่าเฟอร์นิเจอร ์ เฉพาะเจาะจง 48/64 22 ก.ย.64 

 

 

 

 



การจัดจ้าง 

ล าดับที ่ ระยะจัดหา รายการ ราคากลาง วงเงิน รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก  วิธีจัดหา เลขที่
สัญญา 

วันที่
สัญญา 

49. 7 ม.ค.-22 ม.ค.64 จ้างเหมาซ่อมรถโรงเรียน 7,760 7,760 ร้านวิชิตแอร์ ไดนาโม 
ฟิล์ม 

7,760 ร้านวิชิตแอร์ ไดนาโม 
ฟิล์ม 

เฉพาะเจาะจง 1/64 7 ม.ค.64 

50. 25 ม.ค.-30ม.ค.64 
 

จ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์โรงเรียน 

2,900 2,900 ร้านโอ๊ดการป้าย 2,900 ร้านโอ๊ดการป้าย เฉพาะเจาะจง 2/64 25 ม.ค.
64 

51. 10 มี.ค.-25 มี.ค.64 จ้างปรับปรุงและปูกระเบื้อง
ห้องเรียน 

10,000 10,000 นายประยงค์ เอื้อง
เหลือม 

10,000 นายประยงค์ เอื้อง
เหลือม 

เฉพาะเจาะจง 3/64 10 มี.ค.
64 

52. 2 เม.ย.-22 เม.ย64 จ้างท าห้องน้ าใต้อาคารเรยีน 35,000 35,000 นายวิรศักดิ์ เลพล 35,000 นายวิรศักดิ์ เลพล เฉพาะเจาะจง 4/64 2 เม.ย.64 
53. 2 เม.ย.-22 เม.ย.64 จ้างท าหลังคาพระพุทธรูป 10,000 10,000 นายวิรศักดิ์ เลพล 10,000 นายวิรศักดิ์ เลพล เฉพาะเจาะจง 5/64 2 เม.ย.64 
54. 11 พ.ค.-21 พ.ค.64 จ้างซ่อมรถตู้ ร.ร. 15,200 15,200 นายวินัย  สวรรค ์ 15,200 นายวินัย  สวรรค ์ เฉพาะเจาะจง 6/64 11 พ.ค.

64 
55. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 จ้างซ่อมคอมพิวเต อร ์ 679 679 บริษัท ขอนแก่นไซ

เบอร์แคร์ จ ากดั 
679 บริษัท ขอนแก่นไซ

เบอร์แคร์ จ ากดั 
เฉพาะเจาะจง 7/64 13 พ.ค.

64 
56. 13 พ.ค.-18 พ.ค.64 จ้างท าป้ายห้องเรียนและป้าย

อาคารเรยีน 
8,500 8,500 ร้านเอชดี 168 ดีไซน ์ 8,500 ร้านเอชดี 168 ดีไซน ์ เฉพาะเจาะจง 8/64 13 พ.ค.

64 
57. 12 พ.ค.-27 พ.ค.64 จ้างเหมาจดัท ากันสาดหน้า

อาคารเรยีน  
12,300 12,300 นายวิรศักดิ์ เลพล 12,300 นายวีรศักดิ์ เลพล เฉพาะเจาะจง 9/64 12 พ.ค.

64 
58. 12 พ.ค.-27 พ.ค.64 จ้างเหมาเทพ้ืนทางเดินหนา้

อาคารเรยีน( อาคาร 3) 
21,500 21,500 นายวีรศักดิ์ เลพล 21,500 นายวีรศักดิ์ เลพล เฉพาะเจาะจง 10/64 12 พ.ค.

64 
59. 24 พ.ค.-26พ.ค.64 จ้างท าป้ายไวนิลป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด19 
1,950 1,950 ร้านกอล์ฟ แอน

หญิง ป้ายอิงค์เจ็ท 

1,950 ร้านกอล์ฟ แอน
หญิง ป้ายอิงค์เจ็ท 

เฉพาะเจาะจง 11/64 12 พ.ค.
64 

60. 2 มิ.ย.-4 มิ.ย.64 จ้างท าป้ายไวนิลป้องกันและ
เฝ้าระวังการแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ 19 

    321     321 ร้านกอล์ฟ แอน
หญิง ป้ายอิงค์เจ็ท 

    321 ร้านกอล์ฟ แอน
หญิง ป้ายอิงค์เจ็ท 

เฉพาะเจาะจง 12/64 2 มิ.ย.64 

 

 



การจัดซื้อประเภทจัดท าสัญญาซื้อ 

ล าดับที ่ ระยะจัดหา รายการ ราคากลาง วงเงิน รายชื่อผู้เสนอ
ราคา 

ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  วิธีจัดหา เลขที่
สัญญา 

วันที่
สัญญา 

61. 25 มิ.ย.-2 ก.ค.64 จัดซื้อครภุัณฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์) 

106,000 106,000 บริษัทแอด
วานซ์ ซัพพลี
เมนท์ จ ากัด 

106,000 บริษัทแอดวานซ์ 
ซัพพลีเมนท์ 

จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง 1/64 25 มิ.ย 
64 

 

 

 

 


