
                        โร 

สรุปผลการจัดซือ้จัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 
 

ประจ าเดอืน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 

ที่จัดซื้อ (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อ 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซื้อ 

๑ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ๗,๕๙๐.๐๐ ๗,๕๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

บริษัท ศึษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๒๔/๒๕๖๔ 

๒ จัดซื้ออุปกรณ์ท าสนามกีฬา ๖๖๔.๐๐ ๖๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ จ ากัด บริษัท โฮมฮับ จ ากัด ราคาต  าสุด บจ.๒๕/๒๕๖๔ 
๓ จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

สามัญ/๓๓๖ 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

เพ็ญพงษ์ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
เพ็ญพงษ์ 

ราคาต  าสุด บจ.๒๖/๒๕๖๔ 

๔ จัดซื้อยาสามัญประจ าบ้าน ๓๐๕.๐๐ ๓๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ. บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ (สาขาที  2) 

บมจ. บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ (สาขาที  2) 

ราคาต  าสุด บจ.๒๗/๒๕๖๔ 

๕ จัดจ้างถ่ายเอกสาร ปพ.๕                           
ชั้น ม.๑-ม.๓ 

๒,๐๗๑.๐๐ ๒,๐๗๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ราคาต  าสุด บจ.๒๘/๒๕๖๔ 

๖ จัดซื้ออุปกรณ์ท าเน็ตสนามตระ
กร้อ 

๕๒๘.๐๐ ๕๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านช่างยง หนองโคตร ร้านช่างยง หนองโคตร ราคาต  าสุด บจ.๒๙/๒๕๖๔ 

๗ จัดซื้อผ้าซับในส าหรับท าธงสี
ประจ าโรงเรียน 

๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างสุพจน์ค้าผ้า ห้างสุพจน์ค้าผ้า ราคาต  าสุด บจ.๓๐/๒๕๖๔ 

๘ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมอ่างล้างจาน ๔๕๐.๐๐ ๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ช่างยง หนองโคตร ช่างยง หนองโคตร ราคาต  าสุด บจ.๓๑/๒๕๖๔ 
๙ จัดจ้างป้ายไวนิลกีฬาภายใน ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ร้าน ป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ราคาต  าสุด บจ.๓๒/๒๕๖๔ 

๑๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โรงอาหาร ๙,๗๗๕.๐๐ ๙,๗๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โค้วกิมหยวย                  
(สนง.ใหญ่) 

หจก.โค้วกิมหยวย                    
(สนง.ใหญ่) 

ราคาต  าสุด บจ.๓๓/๒๕๖๔ 

 
   ลงชื อ     นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 

(นายนราวุธ   รามศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่ 
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อ 
๑๑ จัดซื้ออุปกรณ์ประเภทเปตอง ๑,๒๕๐.๐๐ ๑,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท  ศึกษาภัณฑ์

ขอนแก่น จ ากัด 
บริษัท  ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๓๔/๒๕๖๔ 

๑๒ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทลูก
ฟุตบอล 

๑,๓๙๐.๐๐ ๑,๓๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท  ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

บริษัท  ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๓๕/๒๕๖๔ 

๑๓ จัดซื้อกระดาษการ์ดขาว A4 ๓๐๓.๐๐ ๓๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท  ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

บริษัท  ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๓๖/๒๕๖๔ 

๑๔ จัดซื้อน้ ามันมวย ๔๙๐.๐๐ ๔๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บมจ. บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ (สาขาที  2) 

บมจ. บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ (สาขาที  2) 

ราคาต  าสุด บจ.๓๗/๒๕๖๔ 

๑๕ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถตัด
หญ้า 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท  ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ ากัด 

บริษัท  ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๓๘/๒๕๖๔ 

๑๖ จัดซื้ออุปกรณ์ท าสนามกีฬา ๔๔๐.๐๐ ๔๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตต์วัสดุ
ก่อสร้าง 

ร้านสมจิตต์วัสดุก่อสร้าง ราคาต  าสุด บจ.๓๙/๒๕๖๔ 

๑๗ จัดซื้อตลับเมตร ๒๐๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท  ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

บริษัท  ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๔๐/๒๕๖๔ 

๑๘ จัดซื้อมิเตอร์น าประปา ๑,๔๕๐.๐๐ ๑,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สัมฤทธิ์ผล
พาณิชยการ 

หจก.สัมฤทธิ์ผล
พาณิชยการ 

ราคาต  าสุด บจ.๔๑/๒๕๖๔ 

 
 

   ลงชื อ     นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาที่ 
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

ที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อ 
๑๙ จัดซื้อคลับหมึก TN ๒๔๘๐ ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 

แอนท์ เลเซอร์ 
ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลเซอร์ 

ราคาต  าสุด บจ.๔๒/๒๕๖๔ 

๒๐ จัดซื้อท่อซีเมนต์ ๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตต์วัสดุ
ก่อสร้าง 

ร้านสมจิตต์วัสดุก่อสร้าง ราคาต  าสุด บจ.๔๓/๒๕๖๔ 

  

   ลงชื อ     นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดจ้าง 
๑ จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบอ่านออก

เขียนได้ 
๕๓๔.๐๐ ๕๓๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ราคาต  าสุด จ.๕/๒๕๖๔ 

๒ จัดจ้างเหมารถโดยสารประจ าทาง ๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายนุกูล สุขุมาลย์ นายนุกูล สุขุมาลย์ ราคาต  าสุด จ.๖/๒๕๖๔ 
 

   ลงชื อ     นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 


