
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน ธันวาคม (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 

 

  

ล ำดับ
ที ่

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

1. ซื้อพัฒนำห้องเรียน ห้องปฎิบัติกำร ปรับภมูิ
ทัศน์ และพัฒนำสิ่งแวดล้อม โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

6,000.00 ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

รำคำต่ ำ 1/2563 ลว 
06/12/2562 

2. ซื้อพัสดุโครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนงำน
ลูกเสือ - เนตรนำรี โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9,000.00 
 

9,000.00 เฉพำะเจำะจง แตงมำรีนส ์ 9,000.00 แตงมำรีนส ์ รำคำต่ ำ 4/2563 ลว 
16/12/2562 

3. ซื้อพัสดุส ำนักงำน(โครงกำรศลิปหตัถกรรม
นักเรียน, พัฒนำห้องเรียนฯ และ พัฒนำ
บุคลำกรฯ) โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5,170.00 5,170.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

5,170.00 ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

รำคำต่ ำ 7/2563 ลว 
19/12/2562 

4. ซื้อกำรพัฒนำทักษะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

5,000.00 ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

รำคำต่ ำ 8/2563 ลว 
19/12/2562 

5. ซื้อพัฒนำห้องเรียน ห้องปฎิบัติกำร ปรับภมูิ
ทัศน์ พัฒนำสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

27,783.00 27,783.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

27,783.00 บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

รำคำต่ ำ 9/2563 ลว 
19/12/2562 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน มกราคม (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
 

 

  

ล ำดับ
ที ่

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

6. ซื้อพัสดุโครงกำรพัฒนำอุปกรณ์สือ่
โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง ซีพียู 
คอมพิวเตอร ์

60,000.00 ซีพียู คอมพิวเตอร ์ รำคำต่ ำ 11/2563 ลว 
27/01/2563  



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน มกราคม (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
 

  

ล ำดับ
ที ่

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

7. ซื้อพัสดุพัฒนำอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง 

8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง ซีพียู 
คอมพิวเตอร ์

8,000.00 ซีพียู คอมพิวเตอร ์ รำคำต่ ำ 12/2563 ลว 
03/02/2563 

8. ซื้อพัฒนำศักยภำพกลุม่สำระกำรเรียนรู้ศลิปะ 
ดนตรี นำฏศิลป์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟอรั่มมิว
สิค จันทบุร ี

25,000.00 ร้ำนฟอรั่มมิวสิค 
จันทบุร ี

รำคำต่ ำ 13/2562 ลว 
28/02/2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน มีนาคม (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
 

  

ล ำดับ
ที ่

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

9. ซื้อจัดซื้อครภุัณฑ์ส ำหรับห้องสมดุ โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

343,600.00 343,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.บี.เค.
อินดัสตรี จ ำกัด 

343,600.00 บริษัท บี.บี.เค.
อินดัสตรี จ ำกัด 

รำคำต่ ำ 15/2563 ลว 
31/03/2563 

10. ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดปีกำรศึกษำ 
2563 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

397,081.00 397,081.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิมพ์พัทธ์ 397,081.00 ร้ำนพิมพ์พัทธ์ รำคำต่ ำ 16/2563 ลว 
31/03/2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
 

 

 

  

ล ำดับ
ที ่

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

11 ซื้อพัสดุส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

12,350.00 12,350.00 เฉพำะเจำะจง สอยดำวเครื่อง
เขียน 

12,350.00 สอยดำวเครื่อง
เขียน 

รำคำต่ ำ 17/2563 ลว 
14/05/2563 

12. ซื้อโครงกำรพัฒนำยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทำงกำร
เรียน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9,420.00 9,420.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

9,420.00 ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

รำคำต่ ำ 19/2563 ลว 
22/05/2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน มิถุนายน (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

13. ซื้อพัสดุส ำนักงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

5,000.00 บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

รำคำต่ ำ 21/2563 ลว 
16/06/2563 

14. ซื้อพัสดุส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรยีนด้ำนกำรอ่ำนเขียน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9,784.00 9,784.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

9,784.00 บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

รำคำต่ ำ 24/2563 ลว 
22/06/2563 

15. ซื้อพัสดุส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

6,605.00 6,605.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

6,605.00 บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

รำคำต่ ำ 25/2563 ลว 
22/06/2563 

16. ซื้อพัสดุส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร กำรปรับภมูิทัศน์ และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

27,000.00 บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

รำคำต่ ำ 26/2563 ลว 
22/06/2563 

17. ซื้อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

6,000.00 บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ำกัด 

รำคำต่ ำ 28/2562 

18. ซื้อกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนทำงไกลในช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID 19) โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

19,000.00 
 

19,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐิติพงษ์
เภสัช 
(ส ำนักงำน
ใหญ่) 

19,000.00 ร้ำนฐิติพงษ์เภสัช 
(ส ำนักงำนใหญ่) 

รำคำต่ ำ 38/2563 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม (งบปี 2563) 
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 

 
 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจำ้ง 
วงเงินจะซื้อ 

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง 

(บำท) 
วิธีซื้อหรอจ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ 

ผู้ที่ไดร้ับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือ

จ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ 

19. ซื้อวัสดุกำรศึกษำโครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำร
เรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง 

11,900.00 11,900.00 เฉพำะเจำะจง ครีเอช่ัน แม็บส์ 
เซ็นเตอร ์

11,900.00 ครีเอช่ัน แม็บส์ 
เซ็นเตอร ์

รำคำต่ ำ 40/2563 ลว 
10/08/2563 

20. ซื้อวัสดุส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพของ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำนปั้น
หม้อ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5,795.00 5,795.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

5,795.00 ร้ำนฐิติพร 
ครุภณัฑ ์

รำคำต่ ำ 41/2563 ลว 
10/08/2563 


