
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

- - 

 

 

- - - - - - - - - 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

1 จKายคKาวัสดุกีฬา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

9,000.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

9,000.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 6 พ.ย.63 



2 จKายคKาพาหนะโครงการทัศนศึกษา

แหลKงเรียนรู4 (อนุบาล) 

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง รถยนต^รับจ4างโดยสาร 1,400.00 รถยนต^รับจ4างโดยสาร 1,400.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 11 พ.ย.63 

3 จKายคKาพาหนะโครงการทัศนศึกษา

แหลKงเรียนรู4 (ประถมศึกษา) 

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รถยนต^รับจ4างโดยสาร 4,500.00 รถยนต^รับจ4างโดยสาร 4,500.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 11 พ.ย.63 

4 จKายคKาอาหาร/อาหารวKาง/น้ำดื่ม 

โครงการทัศนศึกษานักเรียน 

(อนุบาล,ประถมศึกษา) 

9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

9,100.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

9,100.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 11 พ.ย.63 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวัน

ของสัญญา

หรือข4อตกลง

ในการซื้อหรือ

จ4าง 

1 จ4างเหมาทำอาหารกีฬากลุKม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถวัลย^ พรมโสภา 5,000.00 นางสาวถวัลย^ พรมโสภา 5,000.00 เปVนผู4มีอาชีพขายพัสด ุ 18 ธ.ค.63 

2 จKายคKาพาหนะแขKงขันกีฬากลุKม 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง รถยนต^รับจ4างโดยสาร 900.00 รถยนต^รับจ4างโดยสาร 900.00 เปVนผู4มีอาชีพขายพัสด ุ 18 ธ.ค.63 

3 จKายคKาพาหนะแขKงขันกีฬากลุKม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รถยนต^รับจ4างโดยสาร 1,800.00 รถยนต^รับจ4างโดยสาร 1,800.00 เปVนผู4มีอาชีพขายพัสด ุ 18 ธ.ค.63 

4 จKายคKาวัสดุประจำโรงเรียน 2,615.00 2,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

2,615.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

2,615.00 เปVนผู4มีอาชีพขายพัสด ุ 30 ธ.ค.63 



5 จKายคKาวัสดุการศึกษา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

10,000.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

10,000.00 เปVนผู4มีอาชีพขายพัสด ุ 30 ธ.ค.63 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน มกราคม 2564 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

1 จKายคKาวัสดุการศึกษา 19,948.00 19,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

19,948.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

19,948.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 15 ม.ค.64 

2 หมึกปริ๊นเตอร^ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร4าน ทeอปเทลพาวเวอร ̂ 3,750.00 ร4าน ทFอปเทลพาวเวอรI 3,750.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 15 ม.ค.64 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน กุมภาพันธS 2564 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 
เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ



จัดจ4าง 

(บาท) 

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

1 จKายคKาวัสดุการศึกษา 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

10,000.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

10,000.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 25 ก.พ..64 

2 จKายคKาพาหนะแขKงขันกีฬากลุKม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รถยนต^รับจ4างโดยสาร 1,000.00 รถยนต^รับจ4างโดยสาร 1,000.00 เปVนผู4มีอาชีพขายพัสด ุ 25 ก.พ..64 

3 จKายคKาอาหาร/อาหารวKาง/น้ำดื่ม 

โครงการทัศนศึกษานักเรียน 

(อนุบาล,ประถมศึกษา) 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

10,000.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

10,000.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 25 ก.พ..64 

4 คKาบำรุงคKายลูกเสือจังหวัด

ขอนแกKน 

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง คKายลุกเสือแกKนนคร 1,200.00 คKายลุกเสือแกKนนคร 1,200.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง 25 ก.พ..64 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน มีนาคม 2564 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

- - 

 

- - - - - - - - - 



 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน เมษายน 2564 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

- - 

 

 

 

 

- - - - - - - - - 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 



โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

1 คKาวัสดุการศึกษา 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร4านไอทีเซอร^วิส 16,000.00 ร4านไอทีเซอร^วิส 16,000.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง  31 พ.ค. 64 

2 หมึกปริ๊นเตอร^ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร4านทeอปเทลพาวเวอร ̂ 3,750.00 ร4าน ทFอปเทลพาวเวอรI 3,750.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง  31 พ.ค. 64 

3 จKายคKาหนังสือแบบเรียน 44,147.00 44,147.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

44,147.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

44,147.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง  31 พ.ค. 64 

4 คKาแรงตัดหญ4า 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย  อุKนคำ 2,000.00 นาย  อุKนคำ 2,000.00 เปVนผู4มีอาชีพรับจ4าง  31 พ.ค. 64 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 



1 

 

 

 

 

 

 

เสื้อกีฬานักเรียน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

13,000.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

13,000.00 เปVนผู4มีอาชีพขายพัสด ุ 30 มิ.ย.64 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

- 

 

 

 

- - - - - - - - - - 



 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 

ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

1 

 

 

 

 

 

 

เสื้อกีฬานักเรียน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

13,000.00 บริษัท ขอนแกKนคลัง

นานาธรรม จำกัด 

13,000.00 เปVนผู4มีอาชีพขายพัสด ุ 30 มิ.ย.64 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ4างในรอบเดือน กันยายน 2564 

โรงเรียนบ4านหนองไฮโพธ์ิชัย   ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกOน 



ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ4าง 

วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีจัดซื้อหรือ

จัดจ4าง 
รายชื่อผู4เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู4ได4รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ4าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันของ

สัญญาหรือ

ข4อตกลงในการ

ซื้อหรือจ4าง 

- 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - 



 


