
                    
                                    

 ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ที่    110/2565      วันที ่  31  มีนาคม  2565 
 เรื่อง     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
   

   ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยมีระยะการด าเนินการระหว่าง  1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565 

 

งานพัสดุและสินทรัพย์ ขอรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2564  - มีนาคม 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เดือน 

ผลการด าเนินงาน 
วิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือก วิธีการเฉพาะเจาะจง รวม 

จ านวนเงิน จ านวน 
ครั้ง 

จ านวนเงิน จ านวน 
ครั้ง 

จ านวน
เงิน 

จ านวน 
ครั้ง 

จ านวนเงิน 

ตุลาคม     1 8,040 8,040 
พฤศจิกายน     7 32,140.20 32,140.20 
ธันวาคม     6 32,215.20 32,215.20 
มกราคม     10 38,604.20 38,604.20 
กุมภาพันธ์     10 58,754.60 58,754.60 
มีนาคม     7 33.742.60 33,742.60 

รวม 203,496.80 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
          (นางสาวน้ าฝน  ใจตรง)                                                                                                                                                
 

ความคิดเห็นของ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เพ่ือโปรดทราบ 
 

................................................................................. 

................................................................................. 
 

(นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 ทราบ                      อนุมัติ 
 

................................................................................. 

................................................................................. 
 

(นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
ครูรักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

 

บันทึกข้อความ 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีการซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ใบสั่งซื้อส่ังจ้าง 

12 ต.ค.64 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 1 8,040 8,040 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 8,040 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 8,040 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

          
          
          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีการซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ใบสั่งซื้อส่ังจ้าง 

1 พ.ย.64 บริการอินเตอร์เนต็ 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

1 พ.ย.64 บริการอินเตอร์เนต็ 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

11 พ.ย.64 จ่ายค่าวัสดุก่อสรา้ง 1,475 1,475 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนกฤตค้าวัสด ุ 1,475 ร้าน ธนกฤตค้าวัสด ุ 1,475 ซ1/2565 
11 พ.ย.64 

15 พ.ย.64 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 2 14,070 14,070 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 14,070 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 14,070 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

26 พ.ย.64 บริการอินเตอร์เนต็ 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

26 พ.ย.64 บริการอินเตอร์เนต็ 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

26 พ.ย.64 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 3 14,070 14,070 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 14,070 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 14,070 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีการซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ใบสั่งซื้อส่ังจ้าง 

9 ธ.ค.64 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 4 11,256 11,256 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 11,256 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 11,256 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

22 ธ.ค.64 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 5 7,035 7,035 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,035 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,035 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

24 ธ.ค.64 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 6 7,035 7,035 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,035 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,035 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

27 ธ.ค.64 บริการอินเตอร์เนต็ 630.60 630.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

630.60 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

630.60 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

27 ธ.ค.64 บริการอินเตอร์เนต็ 630.60 630.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

630.60 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

630.60 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

30 ธ.ค.64 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 7 5,628 5,628 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 5,628 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 5,628 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีการซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ใบสั่งซื้อส่ังจ้าง 

7 ม.ค.65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 8 5,628 5,628 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 5,628 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 5,628 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

14 ม.ค.65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 9 7,035 7,035 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,035 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,035 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

14 ม.ค.65 ค่าไส้กรองน้ า 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง พีที วอเตอร์ ซิลเตม็ด ์ 5,500 พีที วอเตอร์ ซิลเตม็ด ์ 5,500 ซ2/2565 
14 ม.ค.65 

21 ม.ค.65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 10 7,035 7,035 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,035 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,035 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

28 ม.ค.65 บริการอินเตอร์เนต็ 630.60 630.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

630.60 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

630.60 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

28 ม.ค.65 บริการอินเตอร์เนต็ 630.60 630.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

630.60 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

630.60 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

28 ม.ค.65 ค่าชุดตรวจ ATK 3,685 3,685 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสไอพีโกลบอล 
จ ากัด 

3,685 บริษัท เอชไอพี โกลบอล 
จ ากัด 

3,685 ซ3/2565 
28 ม.ค.65 

28 ม.ค.65 ค่าเมลด็ผัก 455 455 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนพิงงา 455 ร้านสวนพิงงา 455 ซ4/2565 
28 ม.ค.65 

28 ม.ค.65 ค่าต้นไม ้ 760 760 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยการเกษตร 760 ร้านโชคอ านวยการเกษตร 760 ซ5/2565 
28 ม.ค.65 

28 ม.ค.65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 11 7,245 7,245 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,245 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,245 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

 
 
 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีการซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ใบสั่งซื้อส่ังจ้าง 

4 ก.พ. 65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 12 7,245 7,245 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,245 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,245 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

11 ก.พ. 65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 13 7,245 7,245 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,245 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,245 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

11 ก.พ. 65 จ่ายเงินค่าจ้างเหมาวิทยากรเข้าคา่
พักแรมลูกเสือ 

12,240 12,240 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา นุตะโร 12,240 นายกฤษฎา นุตะโร 12,240 จ6/2565 
11 ก.พ.65 

18 ก.พ. 65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 14 5,796 5,796 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 5,796 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 5,796 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

18 ก.พ. 65 ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายธวัต สุขุมลักษณ ์ 9,000 นายธวัต สุขุมลักษณ ์ 9,000 จ7/2565 
18 ก.พ. 65 

25 ก.พ. 65 บริการอินเตอร์เนต็ 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

25 ก.พ. 65 บริการอินเตอร์เนต็ 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด ์จ ากัด (มหาชน) 

631.30 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

25 ก.พ. 65 ค่าชุดตรวจ ATK 3,795 3,795 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสไอพีโกลบอล 
จ ากัด 

3,795 บริษัท เอชไอพี โกลบอล 
จ ากัด 

3,795 ซ6/2565 
25 ก.พ.65 

25 ก.พ. 65 ค่ากิจกรรมงานกีฬาสีภายใน 4,926 4,926 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหกิจศึกษา 4,926 ร้าน ก.สหกิจศึกษา 4,926 ซ5/2565 
28 ม.ค.65 

25 ก.พ. 65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 15 7,245 7,245 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,245 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,245 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

 
 
 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีการซื้อ
หรือจ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เลขที่และวันที่
ใบสั่งซื้อส่ังจ้าง 

7 มี.ค. 65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 16 7,245 7,245 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,245 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,245 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

14 มี.ค. 65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 17 7,245 7,245 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,245 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,245 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

21 มี.ค. 65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 17 7,245 7,245 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,245 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,245 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

25 มี.ค. 65 จ้างเหมาอาหารกลางวัน งวดที่ 17 7,245 7,245 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กลิ่นล าภ ู 7,245 นางสาวพัชรี  หอมลิ่น 7,245 จ2/2565 
12 ต.ค. 64 

31 มี.ค. 65 บริการอินเตอร์เนต็ 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

31 มี.ค. 65 บริการอินเตอร์เนต็ 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 บริษัท ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

631.30 จ3/2565 
1 ต.ค. 64 

31 มี.ค. 65 ค่าจ้างเหมารรถไถปรับท่ี 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  กลิ่นล าภ ู 3,500 นายชัยวัฒน์  กลิ่นล าภ ู 3,500 จ9/2565 
31 มี.ค. 65 

 


