
                        โร 

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

 
 

ประจ าเดอืน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซื้อ 
๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บาน

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
๒,๗๗๙.๐๐ ๒,๗๗๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 

จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต  าสุด บจ.๑/๒๕๖๔ 

๒ จัดซื้อถุงขยะด าหนา ๑,๐๒๘.๐๐ ๑,๐๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต  าสุด บจ.๒/๒๕๖๔ 

๓ จัดซื้อเครื องทองน้อย ๖๖๕.๐๐ ๖๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังนานาธรรม 
สังฆภัณฑ์ จ ากัด                          
(สนง.ใหญ่) 

บริษัท คลังนานาธรรม 
สังฆภัณฑ์ จ ากัด                          
(สนง.ใหญ่) 

ราคาต  าสุด บจ.๓/๒๕๖๔ 

๔ จัดซื้อสาย HDMI ๓๕๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง พี เอส อิเล็คทรอนิคส์ พี เอส อิเล็คทรอนิคส์ ราคาต  าสุด บจ.๔/๒๕๖๔ 
๕ จัดซื้อกระดาษค าตอบ,ซองขยายข้าง ๙๐๖.๐๐ ๙๐๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ราคาต  าสุด บจ.๕/๒๕๖๔ 
๖ จัดซื้อกระดาษถ่าย COPY A4 ๑,๒๔๕.๐๐ ๑,๒๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 

จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต  าสุด บจ.๖/๒๕๖๔ 

๗ จัดซื้อผ้าประดับเวที ๕,๑๒๐.๐๐ ๕,๑๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท วาไรตี้ แฟบริค 
จ ากัด 

บริษัท วาไรตี้ แฟบริค 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๗/๒๕๖๔ 

๘ จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมอุปกรณ์ ๔,๘๑๕.๕๕ ๔,๘๑๕.๕๕ เฉพาะเจาะจง ร้านสกาย ฟลอร่า ร้านสกาย ฟลอร่า ราคาต  าสุด บจ.๘/๒๕๖๔ 
๙ จัดซื้อซาฮาร่า ๑๙๐.๐๐ ๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสกาย ฟลอร่า ร้านสกาย ฟลอร่า ราคาต  าสุด บจ.๙/๒๕๖๔ 

๑๐ จัดซื้ออุปกรณ์ท าเฟอร์นิเจอร์                      
จากไม้พาเลท 

๑,๘๕๘.๐๐ ๑,๘๕๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ จ ากัด บริษัท โฮมฮับ จ ากัด ราคาต  าสุด บจ.๑๐/๒๕๖๔ 

                     ลงชื อ       นราวุธ   รามศิริ       ผู้รับรอง 
 (นายนราวุธ   รามศิริ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อ 
๑๑ จัดซื้ออุปกรณ์ท าเฟอร์นิเจอร์                      

จากไม้พาเลท 
๖๔๘.๘๐ ๖๔๘.๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวิลด์ รี

ไซเคิล จ ากัด 
บริษัท กรีนเวิลด์ รี
ไซเคิล จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๑๑/๒๕๖๔ 

๑๒ จัดซื้ออุปกรณ์ท าเฟอร์นิเจอร์                      
จากไม้พาเลท 

๖๔๒.๐๐ ๖๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสมทรง จันทร์นวน ร้านสมทรง จันทร์นวน ราคาต  าสุด บจ.๑๒/๒๕๖๔ 

๑๓ จัดซื้ออุปกรณ์ท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้
พาเลท 

๙๒๘.๐๐ ๙๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 
จ. 

บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 
จ. 

ราคาต  าสุด บจ.๑๓/๒๕๖๔ 

๑๔ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถตัด
หญ้า 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ปิโตรเลี ยมไทยคอร์
ปอเรชั น จ.(สนง.ใหญ่) 

บ.ปิโตรเลี ยมไทยคอร์
ปอเรชั น จ.(สนง.ใหญ่) 

ราคาต  าสุด บจ.๑๔/๒๕๖๔ 

๑๕ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถตัด
หญ้า 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ปิโตรเลี ยมไทยคอร์
ปอเรชั น จ.(สนง.ใหญ่) 

บ.ปิโตรเลี ยมไทยคอร์
ปอเรชั น จ.(สนง.ใหญ่) 

ราคาต  าสุด บจ.๑๕/๒๕๖๔ 

๑๖ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเตียมต้อน
รับ บริษัท CPALL จ ากัด 

๑๓๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. ดวงพร พลาสติก 
จ ากัด 

บ. ดวงพร พลาสติก 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๑๖/๒๕๖๔ 

๑๗ จัดซื้ออุปกรณ์ท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้
พาเลท 

๓,๕๘๗.๐๐ ๓,๕๘๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. รุ่งอนันต์ 2017 
จ ากัด 

บ. รุ่งอนันต์ 2017 จ ากัด ราคาต  าสุด บจ.๑๗/๒๕๖๔ 

๑๘ จัดซื้ออุปกรณ์ท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้
พาเลท 

๓,๖๒๘.๐๐ ๓,๖๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ. โฮมฮับ จ. บ. โฮมฮับ จ. ราคาต  าสุด บจ.๑๘/๒๕๖๔ 

  

                   ลงชื อ       นราวุธ   รามศิริ         ผู้รับรอง 
 (นายนราวุธ   รามศิริ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อ 
๑๙ จัดซื้ออุปกรณ์ท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้

พาเลท 
๑,๐๐๕.๘๐ ๑,๐๐๕.๘๐ เฉพาะเจาะจง บ. กรีนเวิลด์ รีไซเคิล 

จ. 
บ. กรีนเวิลด์ รีไซเคิล จ. ราคาต  าสุด บจ.๑๙/๒๕๖๔ 

๒๐ จัดซื้อวัสดุส านักงาน ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น บ.ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ราคาต  าสุด บจ.๒๐/๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                   ลงชื อ       นราวุธ   รามศิริ         ผู้รับรอง 
 (นายนราวุธ   รามศิริ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดจ้าง 
๑ จัดจ้างป้ายไวนิลกิจกรรมเปิดศูนย์ 

CPALL 
๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ร้าน ป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ราคาต  าสุด จ.๑/๒๕๖๔ 

๒ จัดจ้างป้ายไวนิลกิจกรรมเปิดศูนย์ 
CPALL 

๕๑๐.๐๐ ๕๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ร้าน ป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ราคาต  าสุด จ.๒/๒๕๖๔ 

๓ จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค 
๑/๒๕๖๓ 

๙๙๑.๐๐ ๙๙๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ราคาต  าสุด จ.๓/๒๕๖๔ 

 

                              ลงชื อ       นราวธุ   รามศิริ       ผู้รับรอง 
         (นายนราวุธ   รามศิริ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
 


