
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

1. จ้างถ่ายเอกสารรายงานโครงการต่างๆ 
 

210.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจ้าง  

1/2564 
ลว. 14 ต.ค. 63 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

210.- ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

210.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

2. จ้างท้าป้ายไวนิลกีฬาภายใน 
 

1200.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ
ขาย  2/2564 
ลว. 29 ต.ค. 63 

ร้านจ้าวดีไซน์ 
นางสาวดาริกา ทานะกุล 

1200- ร้านจ้าวดีไซน์ 
นางสาวดาริกา ทานะกุล 

1200- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

3. จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียน 
 

7065.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจ้าง  

3/2564 
ลว. 6 พ.ย. 63 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

7065.- ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

7065.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

4. จ้างถ่ายเอกสารใบงานนักเรียน 
 

2000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจ้าง  

4/2564 
ลว. 16 ธ.ค. 63 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

2000.- ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

210.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

5. จ้างเหมารถเพื่อน้านักเรียนแข่งขันกีฬา 
 

2000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ
ขาย  5/2564 
ลว. 19 ธ.ค. 63 

นางทองจันทร์ อ่อนบุญมา 2000- นางทองจันทร์ อ่อนบุญมา 2000- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

6 จ้างเหมาแต่งหน้าและเช่าชุดกิจกรรม
กีฬาภายใน 

5200 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ
ขาย  6/2564 
ลว. 29 ธ.ค. 63 

ร้านเก๋บิวต้ีแอนด์เวดด้ิง 
นายจตุพร เพียระชัย 

5200 ร้านเก๋บิวต้ีแอนด์เวดด้ิง 
นายจตุพร เพียระชัย 

5200 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

7 จ้างถ่ายเอกสารเครื่องมือคัดกรอง
นักเรียน 

1273 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ
ขาย  7/2564 
ลว. 29 ธ.ค. 63 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1273 ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1273 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

 

 

 

 

 

 



 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน มกราคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

8. จ้างท้าป้ายยินดีต้อนรับ 500.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ
ขาย  8/2564 
ลว. 19 ม.ค. 64 

ร้านเอชดี 168 ดีไซน์ 500.- ร้านเอชดี 168 ดีไซน์ 500.- เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

         
         
         
 

*หมายเหตุ ไมม่ีการจ้างท าการใดๆในเดือนนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

9 จ้างท้าป้ายไวนิล 300 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ
ขาย  9/2564 
ลว. 5 มี.ค. 64 

ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลกษณ์ 

300 ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 300 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

10 จ้างเหมาท้าอาหารว่าง 6500 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  10/2564 
ลว. 5 มี.ค. 64 

นายประสิทธิ์ แดงนอก 6500 นายประสิทธิ์ แดงนก 6500 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

11 จ้างเหมารถน้านักเรียนเข้าค่ายพักแรม 4350 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  11/2564 
ลว. 9 มี.ค. 64 

นางรวีวรรณ หล้าสีดา 4350 นางรวีวรรณ หล้าสีดา 4350 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

12 จ้างเหมาท้าอาหารเข้าค่ายพักแรม 21840 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  12/2564 
ลว. 10 มี.ค. 64 

นางบ้าเพ็ญ ยศปัญญา 21840 นางบ้าเพ็ญ ยศปัญญา 21840 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

13 จ้างเหมาท้าอาหารส้าหรับนักเรียนท่ี
เดินทางไปสอบ o-net 

2555 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  13/2564 
ลว. 11 มี.ค. 64 

นางชวนชม วังสี 2555 นางชวนชม วังสี 2555 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

14 จ้างเหมารถเพื่อน้านักเรียนไปสอบ o-
net 

2000 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  14/2564 
ลว. 11 มี.ค. 64 

นางรวีวรรณ หล้าสีดา 2000 นางรวีวรรณ หล้าสีดา 2000 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

15 จ้างท้าป้ายไวนิล 200 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  15/2564 
ลว. 11 มี.ค. 64 

ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลกษณ์ 

200 ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลกษณ์ 

200 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

16 จ้างเหมาท้าอาหารส้าหรับการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

7920 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  16/2564 
ลว. 16 มี.ค. 64 

นายประสิทธิ์ แดงนอก 7920 นายประสิทธิ์ แดงนก 7920 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

17 จ้างเหมารถน้านักเรียนเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

4350 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  17/2564 
ลว. 16 มี.ค. 64 

นางรวีวรรณ หล้าสีดา 4350 นางรวีวรรณ หล้าสีดา 4350 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

18 จ้างถ่ายเอกสารและเคลือบปก 400 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  18/2564 
ลว. 22 มี.ค. 64 

ร้านก็อปปี้วัน2574 
นายณัฏริณัต หนองน้้า 

400 ร้านก็อปปี้วัน2574 
นายณัฏริณัต หนองน้้า 

400 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

 

 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

19 จ้างเข้าเล่มแบบเคลอืบมัน 400 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  19/2564 
ลว. 23 มี.ค. 64 

ร้านก็อปปี้วัน2574 
นายณัฏริณัต หนองน้้า 

400 ร้านก็อปปี้วัน2574 
นายณัฏริณัต หนองน้้า 

400 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

20 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคเรียน
ท่ี 2/2563 

6975 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  20/2564 
ลว. 24 มี.ค. 64 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

6975 ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

6975 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

21 จ้างถ่ายเอกสารใบงานนักเรียน 600 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  21/2564 
ลว. 24 มี.ค. 64 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

600 ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

600 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

22 จ้างเช่าท่ีพักกิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 5800 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  22/2564 
ลว. 25 มี.ค. 64 

อาคารรับรองหาดนางร้า 
นายชาญชัย สรารมย์ 

5800 อาคารรับรองหาดนางร้า 5800 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

23 จ้างเหมาท้าอาหารในกิจกรรมทัศน
ศึกษา ม.3 

9750 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  23/2564 
ลว. 25 มี.ค. 64 

อาคารรับรองหาดนางร้า 
นายชาญชัย สรารมย์ 

9750 อาคารรับรองหาดนางร้า 
นายชาญชัย สรารมย์ 

9750 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

24 จ้างเหมารถกิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียนชั้น ม.3 

33000 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  24/2564 
ลว. 25 มี.ค. 64 

นายจ้ารูญ วรรณภาส 33000 นายจ้ารูญ วรรณภาส 33000 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

25 จ้างท้าป้ายไวนิล 400 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  25/2564 
ลว. 30 มี.ค. 64 

ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลกษณ์ 

400 ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลกษณ์ 

400 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน เมษายน  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

26 จ้างท้าป้ายไวนิล 1200 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  26/2564 
ลว. 8 เม.ย. 64 

ร้านเอชดี 168 ดีไซน์ 1200 ร้านเอชดี 168 ดีไซน์ 1200 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

27 จ้างเหมาต่อเติมอาคารหอเกียรติยศ 172000 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  27/2564 
ลว. 26 พ.ค. 64 

นายบุญมา ปลอมโคตร 172000 นายบุญมา ปลอมโคตร 172000 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

28 จ้างท้าป้ายไวนิลมาตรการป้องกันโควิด 810 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  28/2564 
ลว. 30 พ.ค. 64 

ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลกษณ์ 

810 ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลกษณ์ 

810 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

29 จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ 

1200 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  29/2564 
ลว. 3 มิ.ย. 64 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1200 ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1200 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

30 จ้างเข้าเล่มเอกสารและถ่ายเอกสาร
แผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 

674 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  30/2564 
ลว. 15 มิ.ย. 64 

ร้านเทคโนโลยีพริ้นเตอร์ 674 ร้านเทคโนโลยีพริ้นเตอร์ 674 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

31 จ้างเหมาท้าโต๊ะและชั้นวางอุปกรณ์การ
เรียน 

4800 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  31/2564 
ลว. 7 ก.ค. 64 

นายฑีฆายุ เดชพลมาตย์ 4800 นายฑีฆายุ เดชพลมาตย์ 4800 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

32 จ้างติดตั้งระบบฟ้าภายในหอเกียรติยศ 16000 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  32/2564 
ลว. 9 ก.ค. 64 

นายรุ้งระวี มาปัสสา 16000 นายรุ้งระวี มาปัสสา 16000 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

33 จ้างท้าป้ายไวนิลทรงพระเจริญ 900 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  33/2564 
ลว. 13 ก.ค. 64 

ร้านจ้าวดีไซน์ 
นางสาวดาริกา ทานะกุล 

900 ร้านจ้าวดีไซน์ 
นางสาวดาริกา ทานะกุล 

900 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

34 จ้างท้าป้ายไวนิล DMHTT 400 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  34/2564 
ลว. 20 ก.ค. 64 

ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลักษณ์ 

400 ร้านครูศิลป์ป้ายและสกรีน 
นางยุวดี จันทราลักษณ์ 

400 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

35 จ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มกาว 162 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  35/2564 
ลว. 20 ก.ค. 64 

ร้านไซเบอร์พริ้นท์ 162 ร้านไซเบอร์พริ้นท์ 162 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

36 จ้างถ่ายเอกสารแบบฝึกค้าพื้นฐาน 1665 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  36/2564 
ลว. 28 ก.ค. 64 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1665 ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1665 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

37 จ้างถ่ายเอกสารเครื่องมอคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านและเขียน  

1213 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  37/2564 
ลว. 28 ก.ค. 64 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1213 ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1213 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

38 จ้างท้าป้ายไวนิลทรงพระเจริญ  900 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  38/2564 
ลว. 29 ก.ค. 64 

ร้านจ้าวดีไซน์ 
นางสาวดาริกา ทานะกุล 

900 ร้านจ้าวดีไซน์ 
นางสาวดาริกา ทานะกุล 

900 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

39 จ้างถ่ายเอกสาร ปพ.5 และ ปพ.6 ทุก
ระดับชั้น  

7299 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  39/2564 
ลว. 18 ส.ค. 64 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

7299 ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

7299 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

40 จ้างท้าป้ายไวนิล 2400 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  40/2564 
ลว. 23 ส.ค. 64 

ร้านเอชดี 168 ดีไซน์ 2400 ร้านเอชดี 168 ดีไซน์ 2400 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน กันยายน  ๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 

ล าดับที ่ งานจัดซือ้จดัจ้าง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตผุลที่คดัเลือก 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา โดยสังเขป 

41 จ้างถ่ายเอกสาร แบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย 

1076 ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือ

ขาย  41/2564 
ลว. 9 ก.ย. 64 

ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส  

1076 ร้านเอ็นพีเซอร์วิส 
นายวันชัย ศรีแก้วน้้าใส 

1076 เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

         
 
 


