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สรุปผลการจัดซือ้จัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 
 

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซื้อ 
๑ จัดซื้อสาย THW  ๔,๕๑๐.๙๐ ๔,๕๑๐.๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กิจชัยแอร์การ

ไฟฟ้า (สนง.ใหญ่) 
หจก.กิจชัยแอร์การ
ไฟฟ้า (สนง.ใหญ่) 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๑/๒๕๖๔ 

๒ จัดซื้อเสาไฟฟ้า ๕,๔๘๙.๐๐ ๕,๔๘๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทคนิค
คอนกรีต จ่ากัด(มหาชน) 

บริษัท สยามเทคนิค
คอนกรีต จ่ากัด(มหาชน) 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๒/๒๕๖๔ 

๓ จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับ 
รถตัดหญ้า 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๓/๒๕๖๔ 

๔ จัดซื้อตรายาง ๑,๒๓๐.๐๐ ๑,๒๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การ
พิมพ์(สนง.ใหญ่) 

ส.ซิลค์สกรีนบล๊อก-การ
พิมพ์(สนง.ใหญ่) 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๔/๒๕๖๔ 

๕ จัดซื้อซอง KA/A4 ไม่ครุฑขยาย ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คลังนานาธรรม 
สังฆภัณฑ์ จ่ากัด. 

บ.คลังนานาธรรม 
สังฆภัณฑ์ จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๕/๒๕๖๔ 

๖ จัดซื้อกระดาษการ์ดสีสองหน้า  
๑๖๐ G. 

๔๘๑.๕๐ ๔๘๑.๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังกระดาษ 
ขอนแก่น จ่ากัด 

บริษัท คลังกระดาษ 
ขอนแก่น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๖/๒๕๖๔ 

๗ จัดซื้อหมึกเติม  ตลับหมึก ๓,๐๖๐.๐๐ ๓,๐๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลซอร์ 

ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลซอร์ 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๗/๒๕๖๔ 

๘ จัดซื้อ สศ.๓ บัตรบันทึกสุขภาพ
ประจ่าตัวนักเรียน 

๕๑๔.๐๐ ๕๑๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๘/๒๕๖๔ 

๙ จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับ 
รถตัดหญ้า 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด. 

บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๗๙/๒๕๖๔ 

   ลงชื อ     นราวุธ   รามศิริ     ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อ 
๑๐ จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับ 

รถตัดหญ้า 
๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย

คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 
บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๐/๒๕๖๔ 

๑๑ จัดซื้อสมุดรายงานเงินคงเหลือ
ประจ่าวันปกน้่าตาล 

๑๘๐.๐๐ ๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังนานาธรรม 
สังฆภัณฑ์ จ่ากัด 

บริษัท คลังนานาธรรม 
สังฆภัณฑ์ จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๑/๒๕๖๔ 

๑๒ จัดซื้อกรรไกรตัดหญ้า ๕๖๐.๐๐ ๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สัมฤทธิ์ผล
พาณิชยการ
(1969)(สนง.ใหญ่) 

หจก.สัมฤทธิ์ผล
พาณิชยการ 
(1969)(สนง.ใหญ่) 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๒/๒๕๖๔ 

๑๓ จัดซื้อฟิล์มความร้อน   
ลูกยางความร้อน 

๑,๔๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลซอร์ 

ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลซอร์ 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๓/๒๕๖๔ 

๑๔ จัดซื้อหน้ากากอนามัยเด็กสามชั้น ๑,๐๑๐.๐๐ ๑,๐๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน 
จ่ากัด สาขาปตท.
เซ็นทรัลขอนแก่น 

บริษัท โปรฟาสซิโน 
จ่ากัด สาขาปตท.
เซ็นทรัลขอนแก่น 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๔/๒๕๖๔ 

๑๕ จัดซื้อถ่านชาร์ทและเครื องวัด
อุณหภูมิพร้อมขาตั้ง 

๙๑๐.๐๐ ๙๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท รีนเวิลด์  
รีไซเคิล จ่ากัด 

บริษัท รีนเวิลด์  
รีไซเคิล จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๕/๒๕๖๔ 

๑๖ จัดซื้อเทปติดสัน  พลาสติกแบบม้วน ๒,๐๙๐.๐๐ ๒,๐๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๖/๒๕๖๔ 

๑๗ จัดซื้อไม้กวาด ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเที ยง  
ภูลายยาว 

ร้านบุญเที ยง  
ภลูายยาว 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๗/๒๕๖๔ 

  

   ลงชื อ     นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดจ้าง 
๑ จัดจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ ๕๑,๗๙๐.๐๐ ๕๑,๗๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบุญหนา  ซาซุม นายบุญหนา  ซาซุม ราคาต ่าสุด จ.๒๑/๒๕๖๔ 
๒ จัดจ้างป้ายไวนิลรับสมัคร 

นักเรียนใหม ปี ๒๕๖๔ 
๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายวีไอพี ร้านป้ายวีไอพี ราคาต ่าสุด จ.๒๒/๒๕๖๔ 

๓ จัดจ้างท่าตรายางชื อโรงเรียน ๑,๒๓๐.๐๐ ๑,๒๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ส.ซิลค์สกรีนบล๊อก- 
การพิมพ์(สนง.ใหญ่) 

ส.ซิลค์สกรีนบล๊อก- 
การพิมพ์(สนง.ใหญ่) 

ราคาต ่าสุด จ.๒๓/๒๕๖๔ 

๔ จัดจ้างป้ายไวนิลรับสมัคร 
นักเรียนใหม ปี ๒๕๖๔ 

๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายวีไอพี ร้านป้ายวีไอพี ราคาต ่าสุด จ.๒๔/๒๕๖๔ 

๕ จัดจ้างป้ายไวนิลมาตราการ 
โควิด-๑๙ 

๑,๕๘๘.๙๕ ๑,๕๘๘.๙๕ เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ร้านป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ราคาต ่าสุด จ.๒๕/๒๕๖๔ 

 

   ลงชื อ     นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 


