
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖4 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินที่
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 กล้องวงจรปิด 6,140 6,140 เฉพาะเจาะจง KN Service 6,140 KN Service 6,140 ราคาต่ำสุด ซ1/12 ต.ค. 64 
2 หมึกเครื่องปริ๊น 550 550 เฉพาะเจาะจง อเนก อิงค์เจ็ท 

แอนท์ เลเซอร์ 
550 อเนก อิงค์เจ็ท 

แอนท์ เลเซอร์ 
550 ราคาต่ำสุด ซ2/12 ต.ค. 64 

3 แผ่นบอร์ด 2,219 2,219 เฉพาะเจาะจง ไทวัสดุ สาขา
ขอนแก่น 

2,219 ไทวัสดุ สาขา
ขอนแก่น 

2,219 ราคาต่ำสุด ซ3/19 ต.ค. 64 

4 น้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 -300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม
ไทยคอร์ปปอเรชั่น 
จำกัด 

300 บริษัท ปิโตรเลียม
ไทยคอร์ปปอเรชั่น 
จำกัด 

300 ราคาต่ำสุด ซ4/20 ต.ค. 64 

5 ถุงดำ + ถังขยะ 410 410 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนิรันดร ์ 410 ร้านรุ่งนิรันดร ์ 410 ราคาต่ำสุด ซ5/27 ต.ค. 64 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖4 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินที่
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 Tray DVD + SSD 4,720 4,720 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิส
เต็ม จำกัด 

4,720 บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิส
เต็ม จำกัด 

4,720 ราคาต่ำสุด ซ6/1 พ.ย. 64 

2 แจกันดอกไม้แห้ง 350 350 เฉพาะเจาะจง ต้นสน ฟลอริสท์ 350 ต้นสน ฟลอริสท์ 350 ราคาต่ำสุด ซ7/1 พ.ย. 64 

3 ขนมเบรก 720 720 เฉพาะเจาะจง บ้านขนมคุณภัทรา 720 บ้านขนมคุณภัทรา 720 ราคาต่ำสุด ซ8/2 พ.ย. 64 
4 แฟ้มใส่เอกสาร 1,720 1,720 เฉพาะเจาะจง คลังนานาธรรม 

ขอนแก่น 
1,720 คลังนานาธรรม 

ขอนแก่น 
1,720 ราคาต่ำสุด ซ9/2 พ.ย. 64 

5 อุปกรณ์ซ่อมท่อประปา 1.015 1.015 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพิพัฒน์
ฮาร์ดแวร์ 

1.015 บ.ไทยพิพัฒน์
ฮาร์ดแวร์ 

1.015 ราคาต่ำสุด ซ10/21 พ.ย. 64 

6 เครื่องทองน้อย 690 690 เฉพาะเจาะจง คลังนานาธรรม 
ขอนแก่น 

690 คลังนานาธรรม 
ขอนแก่น 

690 ราคาต่ำสุด ซ11/26 พ.ย. 64 

7 วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ 389 389 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์
วัสดุก่อสร้าง 

389 ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์
วัสดุก่อสร้าง 

389 ราคาต่ำสุด ซ12/28 พ.ย. 64 

8 ขนมเบรก 802 802 เฉพาะเจาะจง บ. เอก – ชัย ดีสทริ
บิวชัน 

802 บ. เอก – ชัย ดีสทริ
บิวชัน 

802 ราคาต่ำสุด ซ13/29 พ.ย. 64 

9 แบบ ปพ. 153 153 เฉพาะเจาะจง คลังนานาธรรม 
ขอนแก่น 

153 คลังนานาธรรม 
ขอนแก่น 

153 ราคาต่ำสุด ซ14/29 พ.ย. 64 

10 พานพุ่มดอกไม้ พาน 12 cm. 800 800 เฉพาะเจาะจง คลังนานาธรรม 
ขอนแก่น 

800 คลังนานาธรรม 
ขอนแก่น 

800 ราคาต่ำสุด ซ15/30 พ.ย. 64 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖4 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินที่
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 อุปกรณ์ซ่อมประปา 1,420 1,420 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพิพัฒน์
ฮาร์ดแวร์ 

1,420 บ.ไทยพิพัฒน์
ฮาร์ดแวร์ 

1,420 ราคาต่ำสุด ซ16/1 ธ.ค. 64 

2 ชุดเวชภัณฑ์ ATK  4,206 4,206 เฉพาะเจาะจง บ.ถุงสมบัติ 
อุตสาหกรรม จำกัด 

4,206 บ.ถุงสมบัติ 
อุตสาหกรรม จำกัด 

4,206 ราคาต่ำสุด ซ17/1 ธ.ค. 64 

3 เจลล้างมือแอลกอฮอล ์ 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จำกัด 
พีระศักด์ิ เทรดด้ิง 

695.50 ห้างหุ้นส่วน จำกัด 
พีระศักด์ิ เทรดด้ิง 

695.50 ราคาต่ำสุด ซ18/1 ธ.ค. 64 

4 วัสดุซ่อมแซม (ข้องอ) 50 50 เฉพาะเจาะจง SRR 50 SRR 50 ราคาต่ำสุด ซ19/1 ธ.ค. 64 

5 ผลไม ้ 183 183 เฉพาะเจาะจง บมจ. ซูเปอร์เซเตอร์ 
ขอนแก่น 2 

183 บมจ. ซูเปอร์เซเตอร์ 
ขอนแก่น 2 

183 ราคาต่ำสุด ซ20/2 ธ.ค. 64 

6 Ssd card 4,060 4,060 เฉพาะเจาะจง บ. ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 4,060 บ. ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 4,060 ราคาต่ำสุด ซ21/3 ธ.ค. 64 

7 ลูกกุญแจ 120 120 เฉพาะเจาะจง วิศิษฐ์ ฉัตรจุฑามณี 120 วิศิษฐ์ ฉัตรจุฑามณี 120 ราคาต่ำสุด ซ22/6 ธ.ค. 64 

8 อุปกรณ์ทำความสะอาด 3,100 3,100 เฉพาะเจาะจง บ.สุขสมพร้อม
การค้า จำกัด 

3,100 บ.สุขสมพร้อม
การค้า จำกัด 

3,100 ราคาต่ำสุด ซ23/8 ธ.ค. 64 

-9 ยาสามัญประจำบ้าน 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านยาดรักส์แอน
โฮม 

1,300 ร้านยาดรักส์แอน
โฮม 

1,300 ราคาต่ำสุด ซ24/8 ธ.ค. 64 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินที่
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

10 อุปกรณ์ทำความสะอาด 784 784 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 
จำกัด 

784 บ.สยามแม็คโคร 
จำกัด 

784 ราคาต่ำสุด ซ25/8 ธ.ค. 64 

11 ถังขยะ 875 875 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

875 บ.สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จำกัด 

875 ราคาต่ำสุด ซ26/10 ธ.ค. 64 

           

12 ใบมีดโกน 250 250 เฉพาะเจาะจง บ.เอสซี่ พาวเวอร์ 
ทูลส์ จำกัด 

250 บ.เอสซี่ พาวเวอร์ 
ทูลส์ จำกัด 

250 ราคาต่ำสุด ซ27/12 ธ.ค. 64 

13 อุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า 1,385.80 1,385.80 เฉพาะเจาะจง บ.พันธ์ทวี คอร์
ปอเรชั่น จำกัด 

1,385.80 บ.พันธ์ทวี คอร์
ปอเรชั่น จำกัด 

1,385.80 เฉพาะเจาะจง ซ28/12 ธ.ค. 64 

14 ปากกาเขียนแผ่น CD 996 996 เฉพาะเจาะจง คลังนานาธรรม 
ขอนแก่น 

996 คลังนานาธรรม 
ขอนแก่น 

996 เฉพาะเจาะจง ซ29/14 ธ.ค. 64 

15 สกรูหัวบัททอล 70 70 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์
วัสดุก่อสร้าง 

70 ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์
วัสดุก่อสร้าง 

70 เฉพาะเจาะจง ซ30/15 ธ.ค. 64 

16 ถ่านอัลคาไลน์ 426 426 เฉพาะเจาะจง บ. เซนโทซ่า จำกัด 426 บ. เซนโทซ่า จำกัด 426 เฉพาะเจาะจง ซ31/16 ธ.ค. 64 

17 Access Point 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง บ. ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 3,300 บ. ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม 3,300 เฉพาะเจาะจง ซ32/19 ธ.ค. 64 
 

 

  

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินที่
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 อุปกรณ์ติดต้ังผ้าม่าน 8,526 8,526 เฉพาะเจาะจง 999 ผ้าม่าน ตลาด
อู่ฟู้ 

8,526 999 ผ้าม่าน ตลาด
อู่ฟู้ 

8,526 ราคาต่ำสุด ซ33/3 ม.ค. 65 

2 ชุดกล้อง 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หุ่นยนต์ Ubon 
TP Robotics 

6,500 ศูนย์หุ่นยนต์ Ubon 
TP Robotics 

6,500 ราคาต่ำสุด ซ34/3 ม.ค. 65 

3 สีน้ำมัน 330 330 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส แอนด์ เอส 365 ร้านเอส แอนด์ เอส 365 ราคาต่ำสุด ซ35/3 ม.ค. 65 
4 หมึกอิงค์เจ็ท HP 365 365 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จำกัด 
1,079 บ.ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จำกัด 
1,079 ราคาต่ำสุด ซ36/3 ม.ค. 65 

5 อุปกรณ์ซ่อมประปา 1,079 1,079 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยพิพัฒน์
ฮาร์ดแวร์ จำกัด 

346 บ.ไทยพิพัฒน์
ฮาร์ดแวร์ จำกัด 

346 ราคาต่ำสุด ซ37/3 ม.ค. 65 

6 อุปกรณ์สำนักงาน 346 346 เฉพาะเจาะจง บ. คลังนานาธรรม 
จำกัด 

370 บ. คลังนานาธรรม 
จำกัด 

370 ราคาต่ำสุด ซ38/3 ม.ค. 65 

7 สาย USB 370 370 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลอีเล็คโท
นิกซ์ 

360 ร้านไพศาลอีเล็คโท
นิกซ์ 

360 ราคาต่ำสุด ซ39/10 ม.ค. 65 

8 แฟ้มปกแข็งปกสอด 2 ห่วง 360 360 เฉพาะเจาะจง บ. คลังนานาธรรม 
จำกัด 

240 บ. คลังนานาธรรม 
จำกัด 

240 ราคาต่ำสุด ซ40/13 ม.ค. 65 

9 ถุงขยะ L -30 x 40 240 240 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนิรันดร ์ 110 ร้านรุ่งนิรันดร ์ 110 ราคาต่ำสุด ซ41/19 ม.ค. 65 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินที่
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

10 สมุดบัญชี 110 110 เฉพาะเจาะจง บ. คลังนานาธรรม 
จำกัด 

1,100 บ. คลังนานาธรรม 
จำกัด 

1,100 ราคาต่ำสุด ซ42/19 ม.ค. 65 

11 ตลับหมึก TN 2380 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง อเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลเซอร์ 

3,900 อเนก อิงค์เจ็ท 
แอนท์ เลเซอร์ 

3,900 ราคาต่ำสุด ซ43/23 ม.ค. 65 

12 เครื่องตรวจ ATK 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร้านมีชัย ฟาร์มา 3,900 ร้านมีชัย ฟาร์มา 3,900 ราคาต่ำสุด ซ44/23 ม.ค. 65 

13 เครื่องตรวจ ATK 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ห้างขายยาทิเซง
ฟาร์มาซี 

4,800 ห้างขายยาทิเซง
ฟาร์มาซี 

4,800 ราคาต่ำสุด ซ46/23 ม.ค. 65 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินที่
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 ชุดหุ่นยนต์อัตโนมัติ 12,600 12,600 เฉพาะเจาะจง KN Service 12,600 KN Service 12,600 ราคาต่ำสุด ซ45/1 ก.พ. 65 

2 อาหารว่าง 92 92 เฉพาะเจาะจง บมจ. ซี พี ออลล์ 92 บมจ. ซี พี ออลล์ 92 ราคาต่ำสุด ซ47/7 ก.พ. 65 

3 ชุดตรวจโควิด 5,885 5,885 เฉพาะเจาะจง บ. ถุงสมบัติ
อุตสาหกรรม จำกัด 

5,885 บ. ถุงสมบัติ
อุตสาหกรรม จำกัด 

5,885 ราคาต่ำสุด ซ48/11 ก.พ. 65 

4 แผ่นพลาสวูด 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

1,500 บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 
จำกัด 

1,500 ราคาต่ำสุด ซ49/14 ก.พ. 65 

5 สีทาผนัง 1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์
วัสดุก่อสร้าง 

1,550 ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์
วัสดุก่อสร้าง 

1,550 ราคาต่ำสุด ซ50/14 ก.พ. 65 

6 หญ้าเทียม 2,859 2,859 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมฮับ จำกัด 2,859 บ.โฮมฮับ จำกัด 2,859 ราคาต่ำสุด ซ51/14 ก.พ. 65 

7 ถังขยะ 32 ลิตร 360 360 เฉพาะเจาะจง บ.สุขสมพร้อม
การค้า จำกัด 

360 บ.สุขสมพร้อม
การค้า จำกัด 

360 ราคาต่ำสุด ซ52/14 ก.พ. 65 

8 สีเคลือบเงา 265 265 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
จันทน์กะพ้อ 

265 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
จันทน์กะพ้อ 

265 ราคาต่ำสุด ซ53/14 ก.พ. 65 

9 เสื้อผ้าพ้ืนเมือง 98,500 98,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนภัทร ศึกษา 98,500 ร้าน ธนภัทร ศึกษา 98,500 ราคาต่ำสุด ซ54/14 ก.พ. 65 

10 อุปกรณ์ หัวเครื่อง 4 จังหวะ 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง บ. เอสซี พาวเวอร์ 
ทูลส์ จำกัด 

3,200 บ. เอสซี พาวเวอร์ 
ทูลส์ จำกัด 

3,200 ราคาต่ำสุด ซ55/14 ก.พ. 65 
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โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินที่
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 กล่องพลาสติก 450 450 เฉพาะเจาะจง บ.สุขสมพร้อม
การค้า จำกัด 

450 บ.สุขสมพร้อม
การค้า จำกัด 

450 ราคาต่ำสุด ซ56/4 มี.ค 65 

2 ชุดกีฬา 83,096 83,096 เฉพาะเจาะจง NP sport 83,096 NP sport 83,096 ราคาต่ำสุด ซ57/4 มี.ค 65 

3 ชุดไมโครโฟน 9,823 9,823 เฉพาะเจาะจง บ. โฮมคาเมร่า 
แอนด์ ไอที จำกัด 

9,823 บ. โฮมคาเมร่า 
แอนด์ ไอที จำกัด 

9,823 ราคาต่ำสุด ซ58/5 มี.ค 65 

4 ถุงขยะสะอาด 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนิรันดร ์ 300 ร้านรุ่งนิรันดร ์ 300 ราคาต่ำสุด ซ59/16 ม.ีค 65 
5 Comando แผ่นเรียบ 1,536 1,536 เฉพาะเจาะจง บ.เคซี เมททอลชีท 

จำกัด 
1,536 บ.เคซี เมททอลชีท 

จำกัด 
1,536 ราคาต่ำสุด ซ60/21 ม.ีค 65 

6 น้ำมัน 1,696 1,696 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

1,696 โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

1,696 ราคาต่ำสุด ซ61/21 ม.ีค 65 

7 น้ำมัน 1,696 1,696 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

1,696 โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

1,696 ราคาต่ำสุด ซ62/21 ม.ีค 65 

8 อุปกรณ์ทำไม้กวาด 17,200 17,200 เฉพาะเจาะจง นายสรรทัต นามสีลี 17,200 นายสรรทัต นามสีลี 17,200 ราคาต่ำสุด ซ63/28 ม.ีค 65 

9 อุปกรณ์ทำจักสาน 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง นายภูมิ ภุคำ 2,800 นายภูมิ ภุคำ 2,800 ราคาต่ำสุด ซ64/28 ม.ีค 65 
 


