
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 

 
ลำดับที ่

 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ถ่ายเอกสารบันทึกความดี 975 975 เฉพาะเจาะจง ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส ก๊อปปี้ เอ็กซ์เพรส เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้าง 2/2564 
ลว. 1 ต.ค. 2563 

2 ป้ายไวนิล  1,850   1,850   เฉพาะเจาะจง พรกนก ดีไซด์ พรกนก ดีไซด์ เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 1/2564 
ลว. 5 ต.ค. 2563 

 
 

        

         

         

         

         

         

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 

 
ลำดับที ่

 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ถ่ายเอกสารข้อสอบ 584 584 เฉพาะเจาะจง ดรีมดิว ก๊อปปี้ ดรีมดิว ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้าง 3/2564 
ลว. 2 พ.ย. 2563 

         

         

         

         

         

         

         

 
 

        

         
         
         
         
         

 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 

 
ลำดับที ่

 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 เวชภัณฑ์ยา 1,998 1,286 เฉพาะเจาะจง ร้านโก้เภสัช ร้านโก้เภสัช เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 8/2564 
ลว. 1 ธ.ค. 2563 

2 ซ่อมเครื่องปริ้น 1,498 1,498 เฉพาะเจาะจง 
ขอนแก่นไซเบอร์แคร์

จำกัด 
ขอนแก่นไซเบอร์แคร์

จำกัด 
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 6/2564 
ลว. 7 ธ.ค. 2563 

3 ตลับหมึก 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ขอนแก่นปริ๊น ขอนแก่นปริ๊น เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 11/2564 
ลว. 9 ธ.ค. 2563 

4 อุปกรณ์ทำความสะอาดพ้ืน 3,440 3,440 เฉพาะเจาะจง เฟริส แอนด์ เบส เฟริส แอนด์ เบส เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 13/2564 
ลว. 9 ธ.ค. 2563 

 
 
 

       

 
 

        

 
 

        

 
 

   
 

    

 
 

   
 

    

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 

 
ลำดับที ่

 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 
อุปกรณ์ก๊อกน้ำและสวด,สี 

เชิงชาย  
3,250   3,250   เฉพาะเจาะจง เลิศวัสดุ เลิศวัสดุ เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 24/2564 
ลว. 24 ก.พ. 2564 

2 ผ้าพลาสติกปูโต๊ะ 585   585   เฉพาะเจาะจง บิ๊กซุปเปอร์ถูก บิ๊กซุปเปอร์ถูก เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 16/2564 
ลว. 14 ธ.ค.. 256-3 

3 ป้ายสติกเกอร์ 1,326   1,326   เฉพาะเจาะจง ก๊อปปี้วัน2547จำกัด ก๊อปปี้วัน2547จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งจ้าง 10/2564 
ลว. 14 ม.ค. 2564 

4 โต๊ะหมู่บูชาพร้อมอุปกรณ์ 513   513   เฉพาะเจาะจง คลังนานาธรรม คลังนานาธรรม เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 3/2564 
ลว. 15 ธ.ค. 2563 

         

         

         

         

         

         

 
 

 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 

 
ลำดับที ่

 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซื้อ 

หรือจ้าง 

เหตุผลที่ 
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ถังน้ำบนดิน 2,190   2,190   เฉพาะเจาะจง โกบอลเฮาส์ โกบอลเฮาส์ เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 18/2564 
ลว. 1 ม.ค.. 2564 

2 ป้ายไวนิลหน้าประตู 4,000    4,000   เฉพาะเจาะจง ก๊อปปี้วัน2547จำกัด ก๊อปปี้วัน2547จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ จ9/2564 
ลว. 14 ม.ค. 2564 

3 ท่อประปาสีน้ำเงิน  750 750 เฉพาะเจาะจง โชคทรัพย์อรุณ โชคทรัพย์อรุณ เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 33/2564 
ลว. 1 พ.ย. 2562 

4 อุปกรณ์การเกษตร  2,684   2,684    เฉพาะเจาะจง เลิศวัสดุ เลิศวัสดุ เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 34/2564 
ลว. 15 ก.พ. 2564 

5 เปลี่ยนฮาร์ดดิกส์  1,700   1,700   เฉพาะเจาะจง 
ขอนแก่นเจเน็ต
คอมพิวเตอร์ 

ขอนแก่นเจเน็ต
คอมพิวเตอร์ 

เสนอราคาต่ำสุด 
ใบสั่งซื้อ 29/2564 
ลว. 1 พ.ย. 2562 

         

         

         

         

         

 


