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สรุปผลการจัดซือ้จัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 
 

ประจ าเดอืน มีนาคม ๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซื้อ 
๑ จัดซื้ออุปกรณ์กิจกรรมเดินทางไกล

ลูกเสือส ารอง 
๖๑๕.๐๐ ๖๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัทรศึกษา ร้านธนภัทรศึกษา ราคาต  าสุด บจ.๕๘/๒๕๖๔ 

๒ จัดซื้ออุปกรณ์กิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือส ารอง 

๑,๓๘๕.๐๐ ๑,๓๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านน้ ามนต์มินิมาร์ท ร้านน้ ามนต์มินิมาร์ท ราคาต  าสุด บจ.๕๙/๒๕๖๔ 

๓ จัดซื้ออุปกรณ์การเข้าค่ายลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

๒๐๕.๐๐ ๒๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๖๐/๒๕๖๔ 

๔ จัดซื้อถุงขยะด า ๑๘๐.๐๐ ๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านดอนแดง น.ส.
กาญจนา แก้วกนก 

ร้านดอนแดง น.ส.
กาญจนา แก้วกนก 

ราคาต  าสุด บจ.๖๑/๒๕๖๔ 

๕ จัดซื้อกระดาษการ์ดสี ๙๑๓.๐๐ ๙๑๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต  าสุด บจ.๖๒/๒๕๖๔ 

๖ จัดซื้อไส้แฟ้ม แฟ้มอ่อน แฟ้มเจาะ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๖๓/๒๕๖๔ 

๗ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (ซื้อเพิ มเติม) 

๑๕,๘๖๙.๐๐ ๑๕,๘๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัทรศึกษา ร้านธนภัทรศึกษา ราคาต  าสุด บจ.๖๔/๒๕๖๔ 

๘ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซฒท่อน้ า
อนุบาล 

๗๓๒.๐๐ ๗๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ จ ากัด บริษัท โฮมฮับ จ ากัด ราคาต  าสุด บจ.๖๕/๒๕๖๔ 

๙ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ 
รถตัดหญ้า 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอส.เค.เซอร์วิส 
จ ากัด 

บริษัท ซี.เอส.เค.เซอร์วิส 
จ ากัด 

ราคาต  าสุด บจ.๖๖/๒๕๖๔ 

   ลงชื อ   นราวธุ   รามศิริ    ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดจ้าง 
๑ จัดจ้างเหมารถโดยสารประจ าทางเข้า

ค่ายลูกเสือสามัญ 
๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายนุกูร ขุสุมาลย์ นายนุกูร ขุสุมาลย์ ราคาต  าสุด จ.๑๑/๒๕๖๔ 

๒ จัดจ้างท าอาหารเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ๒,๑๖๐.๐๐ ๒,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสมเพ็ชร์ บัวพรมมา นางสมเพ็ชร์ บัวพรมมา ราคาต  าสุด จ.๑๒/๒๕๖๔ 

๓ จัดจ้างเหมารถโดยสารประจ าทางเข้า
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายนุกูร ขุสุมาลย์ นายนุกูร ขุสุมาลย์ ราคาต  าสุด จ.๑๓/๒๕๖๔ 

๔ จัดจ้างท าอาหารเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ 

๔,๙๒๐.๐๐ ๔,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสมเพ็ชร์ บัวพรมมา นางสมเพ็ชร์ บัวพรมมา ราคาต  าสุด จ.๑๔/๒๕๖๔ 

๕ จัดจ้างเลี้ยงปลาดุก,ปลูกมะนาว ๓๘๕.๒๐ ๓๘๕.๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ร้านป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ราคาต  าสุด จ.๑๕/๒๕๖๔ 

๖ จัดจ้างซ่อมเมนบอร์ดตั้งโต๊ะ ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านคิง เทคโนโลยี  
อินพีนิตี้ 

ร้านคิง เทคโนโลยี  
อินพีนิตี้ 

ราคาต  าสุด จ.๑๖/๒๕๖๔ 

๗ จัดจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค
เรียนที  ๒/๒๕๖๓ 

๗๓๘.๐๐ ๗๓๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ราคาต  าสุด จ.๑๗/๒๕๖๔ 

 

   ลงชื อ     นราวุธ   รามศิริ     ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิร)ิ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 


