
                        โร 

สรุปผลการจัดซือ้จัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 
 

ประจ าเดอืน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดซื้อ 
๑ จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ฮาซาร่า ๒๖๕.๐๐ ๒๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสกายฟลอร่า ร้านสกายฟลอร่า ราคาต ่าสุด บจ.๘๘/๒๕๖๔ 
๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
๗๗๙.๐๐ ๗๗๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์

ขอนแก่น จ่ากัด 
บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๘๙/๒๕๖๔ 

๓ จัดซื้อชอร์คขาวไร้ฝุ่นแลพพลาสติก
ท่าปก A4 

๔๐๕.๐๐ ๔๐๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๙๐/๒๕๖๔ 

๔ จัดซื้อพลาสติกลูกฟูก กาวสองหน้า
บาง 

๔๐๒.๐๐ ๔๐๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๙๑/๒๕๖๔ 

๕ จัดซื้อเครื องชั งน้่าหนัก ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไชยสวัสดิ์ ร้านไชยสวัสดิ์ ราคาต ่าสุด บจ.๙๒/๒๕๖๔ 
๖ จัดซื้อวัสดุอุปกรณปรับปรุงซ่มแซม

ห้องคอมฯ 
๑,๐๘๓.๐๐ ๑,๐๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านฟาร์มสาน ร้านฟาร์มสาน ราคาต ่าสุด บจ.๙๓/๒๕๖๔ 

๗ จัดซื้อวัสดุอุปกรณปรับปรุงซ่มแซม
ห้องคอมฯ 

๙๒๕.๐๐ ๙๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง สจก.ยี  โลหะภัณฑ์ สจก.ยี  โลหะภัณฑ์ ราคาต ่าสุด บจ.๙๔/๒๕๖๔ 

๘ จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับรถตัด
หญ้า 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๙๕/๒๕๖๔ 

๙ จัดซื้อถาดหลุมใส่อาหารส่าหรับ
นักเรียน 

๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โค้วกิมหยวย 
(สนง.ใหญ่) 

หจก.โค้วกิมหยวย 
(สนง.ใหญ่) 

ราคาต ่าสุด บจ.๙๖/๒๕๖๔ 

๑๐ จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ๒,๑๔๕.๐๐ ๒,๑๔๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 
จ่ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามแม็คโคร 
จ่ากัด (มหาชน) 

ราคาต ่าสุด บจ.๙๗/๒๕๖๔ 

   ลงชื อ      นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อ 
๑๑ จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับ 

รถตัดหญ้า 
๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย

คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 
บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๙๘/๒๕๖๔ 

๑๒ จัดซื้อปากกาน้่ามัน ๓๔๔.๐๐ ๓๔๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ่ากัด 

ราคาต ่าสุด บจ.๙๙/๒๕๖๔ 

๑๓ จัดซื้อน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับ 
รถตัดหญ้า 

๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

บริษัท ปิโตรเลี ยมไทย
คอร์ปอเรชั น จ่ากัด 

ราคาต่ าสุด บจ.๑๐๐/๒๕๖๔ 

๑๔ จัดซื้อผงหมึก ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลเซอร์ 

ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลเซอร์ 

ราคาต่ าสุด บจ.๑๐๑/๒๕๖๔ 

๑๕ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมก๊อกน้่า ๒๒๙.๐๐ ๒๒๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านฟาร์มสาน ร้านฟาร์มสาน ราคาต่ าสุด บจ.๑๐๒/๒๕๖๔ 
๑๖ จัดซื้อสายไมค์ละสายแลนด์ ๒๑๕.๐๐ ๒๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล

อิเล็คทรอนิคซ์ 
ร้านไพศาล
อิเล็คทรอนิคซ์ 

ราคาต่ าสุด บจ.๑๐๓/๒๕๖๔ 

๑๗ จัดซื้อใบตัดหญ้าและน้่ามันเครื อง ๓๐๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเสรีการเกษตร ร้านชัยเสรีการเกษตร ราคาต่ าสุด บจ.๑๐๔/๒๕๖๔ 
๑๘ จัดซื้อเหล็กกล่อง ๙๔๘.๖๐ ๙๔๘.๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.บ้วนง้วนค้าเหล็ก หจก.บ้วนง้วนค้าเหล็ก ราคาต่ าสุด บจ.๑๐๕/๒๕๖๔ 
๑๙ จัดซื้อฉากข้อต่อบาง(หัวเขียว)ห้อง

อนุบาล 
๙๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง สวัสดิ์ กระจก-อลูมินั ม 

โฮม แอนด์ กลาส 
สวัสดิ์ กระจก-อลูมินั ม 
โฮม แอนด์ กลาส 

ราคาต่ าสุด บจ.๑๐๖/๒๕๖๔ 

 
 

   ลงชื อ      นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ 
วงเงิน 
ที่จัดซื้อ 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการจัดซื้อ 
๒๐ จัดซื้อสาย HDMI และตลับหมึก 

HP85 
๑,๓๕๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 

แอนท์ เลซอร์ 
ร้านอเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลซอร์ 

ราคาต ่าสุด บจ.๑๐๗/๒๕๖๔ 

๒๑ จัดซื้อค่าหนังสือเรียนภาครียน  
๑/๒๕๖๔ 

๙๒,๕๐๐.๐๐ ๙๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภัทรศึกษา ร้าน ธนภัทรศึกษา ราคาต ่าสุด บจ.๑๐๘/๒๕๖๔ 

  

   ลงชื อ      นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิริ) 

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดจ้าง 
วงเงินที่ 
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจัดจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดจ้าง 
๑ จัดจ้างค่ายเอกสาร ปพ.๕ และ ปพ.๖ ๔,๖๑๕.๐๐ ๔,๖๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ร้าน เอ็น พี เซอร์วิส ราคาต ่าสุด จ.๒๖/๒๕๖๔ 
๒ จัดจ้างท่าป้ายไวนิล ๑๓๐.๐๐ ๑๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ร้านป้ายมีทรัพย์ มีเดีย ราคาต ่าสุด จ.๒๗/๒๕๖๔ 
๓ จัดจ้างล้างเครื องปรับอากาศขนาด 

๒๔,๐๐๐ BTU  
๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวิชยันต์แอร์ ร้านวิชยันต์แอร์ ราคาต ่าสุด จ.๒๘/๒๕๖๔ 

 

   ลงชื อ      นราวุธ   รามศิริ      ผู้รับรอง 
(นายนราวุธ   รามศิร)ิ 

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 


