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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนตุลาคม 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 

7,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
1/2564 

ลว 12 ต.ค. 63 
2 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนพฤศจิกายน 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 

7,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
2/2564 

ลว 30 ต.ค. 63 
3 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนธันวาคม 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 

7,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
4/2564 

ลว 30 พ.ย. 63 
4 จัดซื้อโทรทัศน์จอแบน 58 นิ้วพร้อม

อุปกรณ์พ่วง 
38,703.87 38,703.87 เฉพาะจงจง ร้านละหานทราย

คอมพิวเตอร์ 
ร้านละหานทราย

คอมพิวเตอร์ 
38,703.87 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

1/2564 
ลว 4 ธ.ค. 63 

5 จัดซื้อพัสดุโครงการ 5 ส 7,678.57 7,678.57 เฉพาะจงจง ร้าน ส. พานิชย ์ ร้าน ส. พานิชย ์
7,678.57 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

2/2564 
ลว 7 ธ.ค. 63 

6 จัดจ้างเหมารถทัศนศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ช่วงชั้นที่ 1 

44,500 44,500 เฉพาะจงจง นางจุไรรัตน์ วงษ์ถาวร นางจุไรรัตน์ วงษ์ถาวร 
44,500 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

5/2564 
ลว 8 ธ.ค. 63 

 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564  

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจัด

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
7 จัดจ้างเหมาบริการค่ายลูกเสือสามัญ-

สามัญรุ่นใหญ่ 
19,190 19,190 เฉพาะจงจง นายบุญถึง  

ประเมินมงคลกุล 
นายบุญถึง  

ประเมินมงคลกุล 
19,190 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

6/2564 
ลว 16 ธ.ค. 63 

8 จัดจ้างเหมารถไปค่ายลูกเสือ 7,000 7,000 เฉพาะจงจง นายนราธร ไชยปลัด นายนราธร ไชยปลัด 
7,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

7/2564 
ลว 16 ธ.ค. 63 

9 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีขาเหล็ก 9,500 9,500 เฉพาะจงจง ร้านสำราญเฟอร์นิเจอร์ 

 
ร้านสำราญเฟอร์นิเจอร์ 

9,500 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
3/2564 

ลว 28 ธ.ค. 63 
10 จัดซื้อกระดาษดับเบิ้ลเอ 15,000 15,000 เฉพาะจงจง ละหานทราย

คอมพิวเตอร์ 
ละหานทรายคอมพิวเตอร์ 

15,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
4/2564 

ลว 29 ธ.ค. 63 
11 จัดซื้อปริ้นเตอร์ 3,590 3,590 เฉพาะจงจง ละหานทราย

คอมพิวเตอร์ 
ละหานทรายคอมพิวเตอร์ 

3,590 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
5/2564 

ลว 29 ธ.ค. 63 
 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจัด

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
12 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนมกราคม 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 

7,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
8/2564 

ลว 30 ธ.ค. 63 
13 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด 11,174.58 11,174.58 เฉพาะจงจง บริษัทดีทราเวลเลอร์ไทย

จำกัด 
บริษัทดีทราเวลเลอร์ไทย

จำกัด 
11,174.58 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

6/2564 
ลว 11 ม.ค. 64 

14 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 
7,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

9/2564 
ลว 29 ม.ค. 64 

15 จัดซื้อกระจกปูโต๊ะและกระจกใส่ช่อง
แสงหน้าต่าง 

6,400 6,400 เฉพาะจงจง ร้านก้าวหน้าอลูมิเนียม 
กระจกละหานทราย 

ร้านก้าวหน้าอลูมิเนียม 
กระจกละหานทราย 

6,400 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

7/2564 
ลว 1 ก.พ. 64 

16 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนประถม 26,284.50 26,284.50 เฉพาะจงจง ร้านพิมพ์ทอง ร้านพิมพ์ทอง 
26,284.50 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

8/2564 
ลว 9 ก.พ. 64 

17 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนมัธยม 68,072.40 68,072.40 เฉพาะจงจง ร้านพิมพ์ทอง ร้านพิมพ์ทอง 
68,072.40 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

9/2564 
ลว 9 ก.พ. 64 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจัด

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
18 จัดซื้ออุปกรณ์งานช่าง 20,377.75 20,377.75 เฉพาะจงจง บริษัทธันยบูรณ์สถาพร 

จำกัด 
บริษัทธันยบูรณ์สถาพร 

จำกัด 
20,377.75 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

10/2564 
ลว 24 ก.พ. 64 

19 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนมีนาคม 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 
7,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

10/2564 
ลว 26 ก.พ. 64 

20 จัดซื้อพัดลมโคจร 28,392 28,392 เฉพาะจงจง บริษัทเจริญสุขโฮมพลัส
จำกัด 

บริษัทเจริญสุขโฮมพลัส
จำกัด 

28,392 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

11/2564 
ลว 1 มี.ค. 64 

21 จัดซื้อสาย HDMI 1,780 1,780 เฉพาะจงจง ร้านละหานทราย
คอมพิวเตอร์ 

ร้านละหานทราย
คอมพิวเตอร์ 

1,780 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

11/2564 
ลว 1 มี.ค. 64 

22 จัดจ้างเหมารถศึกษาดูงานครู 18,000 18,000 เฉพาะจงจง นายสมเกียรติ นาราช นายสมเกียรติ นาราช 
18,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

11/2564 
ลว 19 มี.ค. 64 

 



แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจัด

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
23 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 5,940 5,940 เฉพาะจงจง ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ ร้านเชนก๊อปปี้เซลล์ 

5,940 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
12/2564 

ลว 19 มี.ค. 64 
24 จัดซื้อเสื้อโปโลชาย/หญิง ชั้น ม.3 3,080 3,080 เฉพาะจงจง บริษัทนุสราซุปเปอร์เซ็น

เตอร์จำกัด 
บริษัทนุสราซุปเปอร์เซ็น

เตอร์จำกัด 
3,080 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

13/2564 
ลว 29 มี.ค. 64 

25 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนเมษายน 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 
7,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

12/2564 
ลว 31 มี.ค. 64 

26 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนพฤษภาคม 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 
7,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

13/2564 
ลว 10 พ.ค. 64 

27 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนมิถุนายน 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 
7,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

14/2564 
ลว 31 พ.ค. 64 

28 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนกรกฎาคม 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 
7,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

15/2564 
ลว 30 มิ.ย. 64 

 



 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจัด

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
29 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนสิงหาคม 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 

7,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
17/2564 

ลว 30 ก.ค. 64 
30 จัดจ้างทำเว็บไซต์โรงเรียนพร้อม

โดเมน.com 
2,675 2,675 เฉพาะจงจง บริษัทเว็บไซต์เซอร์วิส

จำกัด 
บริษัทเว็บไซต์เซอร์วิส

จำกัด 
2,675 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

18/2564 
ลว 27 ก.ค. 64 

31 จัดซื้อกระดาษ A4 (จัดการเรียนการ
สอน on hand) 

15,000 15,000 เฉพาะจงจง ร้านละหานทราย
คอมพิวเตอร์ 

ร้านละหานทราย
คอมพิวเตอร์ 

15,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

14/2564 
ลว 30 ก.ค. 64 

32 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 

4,000 4,000 เฉพาะจงจง ร้านพีพีเอสศึกษาภัณฑ์ ร้านพีพีเอสศึกษาภัณฑ์ 
4,000 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

16/2564 
ลว 30 ก.ค. 64 

33 จัดซื้อพัสดุซ่อมหลังคา,ระบบแสงสว่าง
,วงกบประตู 

11,843.83 11,843.83 เฉพาะจงจง ร้านฮั่วเฮง ร้านฮั่วเฮง 
11,843.83 

เลือกเจาะจง
ร้านค้า 

17/2564 
ลว 11 ส.ค. 64 



 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564  

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 
ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจัด

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
34 จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคา

และเปลี่ยนบานประตูห้องเรียน 
2,000 2,000 เฉพาะจงจง นายทองหลา แพงพรมมา นายทองหลา แพงพรมมา 

2,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
19/2564 

ลว 11 ส.ค. 64 
35 จัดซื้อแป้นบาส 15,000 15,000 เฉพาะจงจง อินเตอร์ช็อป อินเตอร์ช็อป 

15,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
18/2564 

ลว 30 ส.ค. 64 
36 จัดจ้างครูอัตราจ้างเดือนกันยายน 7,000 7,000 เฉพาะจงจง - นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล 

7,000 
เลือกเจาะจง

ร้านค้า 
20/2564 

ลว 31ส.ค. 64 

 


