
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน  ตุลาคม  2563 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร บริษทั เบสทเ์ทค โอเอ จ ากดั 1 รายการ 4,500 เฉพาะเจาะจง 1/2564 19 ต.ค. 63 4,500  
2 ซ้ือสแลนท ์ บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั 1 รายการ 398 เฉพาะเจาะจง 2/2564 20 ต.ค. 63 398  

3 ซ้ือตลบัหมึก ร้าน 24 อ้ิงค ์ทู สระบุรี 1 รายการ 524.30 เฉพาะเจาะจง 3/2564 21 ต.ค. 63 524.30  

4 ซ้ือตลบัหมึก ร้าน 24 อ้ิงค ์ทู สระบุรี 3 รายการ 1,444.50 เฉพาะเจาะจง 4/2564 22 ต.ค. 63 1,444.50  

5 ซ้ือวสัดุฝึกอาชีพ ร้าน คิวเจ อินเตอร์กรุ๊ป 8 รายการ 3,650 เฉพาะเจาะจง 5/2564 29 ต.ค. 63 3,650  

6 จา้งวทิยากร นางพรรณิภา เฉยไส 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง 1/2564 30 ต.ค. 63 1,000  

 รวม        11,516.8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน  พฤศจกิายน  2563 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ เศรษฐชยัปิโตเล่ียม 2 รายการ 290 เฉพาะเจาะจง 6/2564 19 พ.ย. 63 290  

2 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั เจเค ขอนแก่น จ ากดั 7 รายการ 3,350 เฉพาะเจาะจง 7/2564 20 พ.ย. 63 3,350  

3 ซ้ือน ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ บริษทั เพชรน ้ าเอกปิโตเล่ียม
จ ากดั 

1 รายการ 150 เฉพาะเจาะจง 8/2564 21 พ.ย. 63 150  

 รวม        3,790  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม   2563 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือตลบัหมึก บริษทั ทูโฟร์ อ้ิง 1 รายการ 1,500 เฉพาะเจาะจง 9/2564 8 ธ.ค. 63 1,500  

2 ซ้ืออุปกรณ์กีฬา บริษทั เจเค ขอนแก่น จ ากดั 5 รายการ 3,395 เฉพาะเจาะจง 10/2564 3 ธ.ค. 63 3,395  

3 ซ้ือก๊อกน ้า บริษทัสยามโกลบอลเฮา้ส์ จ ากดั 3 รายการ 1,274 เฉพาะเจาะจง 11/2564 4 ธ.ค. 63 1,274  

4 ซ้ือถว้ยรางวลั บริษทั ศรีทองสปอร์ต 2 รายการ 710 เฉพาะเจาะจง 12/2564 18 ธ.ค. 63 710  

5 ซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ ร้านพรกนก ดีไซด ์ 1 รายการ 150 เฉพาะเจาะจง 13/2564 21 ธ.ค. 63 150  

6 ซ้ือของรางวลั ร้าน แอป๊เป้ิล 2 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง 14/2564 25 ธ.ค. 63 1,000  

7 ซ้ือไมก้วาด นายวนัชนะ นิมิตรดีมีสุขกิจ 2 รายการ 1,400 เฉพาะเจาะจง 16/2564 9 ธ.ค. 63 1,400  

8 จา้งซ่อมกลอ้งวงจรปิด บริษทั เคที ออฟติก 1 รายการ 500 เฉพาะเจาะจง 2/2564 8 ธ.ค. 63 500  

 รวม        9,929  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั เจเค ขอนแก่น จ ากดั 9 รายการ 3,099 เฉพาะเจาะจง 15/2564 7 ม.ค. 64 3,099  

2 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ิน บริษทั วจีีแอล ขอนแก่น จ ากดั 2 รายการ 1,900 เฉพาะเจาะจง 17/2564 24 ม.ค. 64 1,900  

3 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั เอน็ เอส คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง 20/2564 26 ม.ค. 64 1,000  

4 ซ้ือสาย HDMI บริษทั กรีนเวร์ิล รีไซเคิล จ ากดั 2 รายการ 834.60 เฉพาะเจาะจง 23/2564 26 ม.ค. 64 834.60  

 รวม        6,833.60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน กมุภาพนัธ์ 2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั เจเค ขอนแก่น จ ากดั 1 รายการ 3,007 เฉพาะเจาะจง 18/2564 8 ก.พ. 64 3,007  

2 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ิน บริษทั เอน็ เอส คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง 19/2564 9 ก.พ. 64 1,000  

3 ซ้ือเคร่ืองสังฆทาน บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์ถูกจ ากดั 7 รายการ 477 เฉพาะเจาะจง 21/2564 24 ก.พ. 64 477  

4 ซ้ือเคร่ืองสังฆทาน บริษทั บ๊ิกซี ซุปเปอร์ถูกจ ากดั 2 รายการ 174 เฉพาะเจาะจง 22/2564 24 ก.พ. 64 174  

5 ซ้ือปลัก๊ไฟ บริษทั วจีีแอล ขอนแก่น จ ากดั 1 รายการ 229 เฉพาะเจาะจง 24/2564 4 ก.พ. 64 229  

6 ซ้ือหมึกเติมเคร่ืองปร้ิน บริษทั ทูโฟร์ อ้ิง 1 รายการ 400 เฉพาะเจาะจง 25/2564 24 ก.พ. 64 400  

7 ซ้ือวสัดุส านกังาน ร้านขอนแก่น ธรรมดี 2 รายการ 585 เฉพาะเจาะจง 26/2564 10 ก.พ. 64 585  

8 จา้งดูดส้วม นายภาณุพงศ ์คล่องใจ 1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง 4/2564 19 ก.พ. 64 3,000  

9 จา้งซ่อมชุดโหลดกระดาษ ร้านแจ็คคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 450 เฉพาะเจาะจง 3/2564 16 ก.พ. 64 450  

 รวม        9,329  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือกรอบรูป ร้านฟ้าใส กรอบรูป 1 รายการ 700 เฉพาะเจาะจง 27/2564 18 มี.ค. 64 700  

2 ซ้ือปูนขาว บริษทั สินสิริ โฮมโปร 1 รายการ 1,080 เฉพาะเจาะจง 28/2564 19 มี.ค 64 1,080  

3 ซ้ือธงชาติ บริษทั ศึกษาภณัฑ ์ขอนแก่น จ ากดั 1 รายการ 400 เฉพาะเจาะจง 29/2564 19 มี.ค64 400  

4 ซ้ือเหรียญรางวลั บริษทั ซี เอส สปอร์ต จ ากดั 1 รายการ 2,160 เฉพาะเจาะจง 30/2564 22 มี.ค 64 2,160  

5 ซ้ือแบบ ปพ. บริษทั ขอนแก่น คลงันานาธรรม 1 รายการ 1,481 เฉพาะเจาะจง 31/2564 23 มี.ค 64 1,481  

6 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั คลงักระดาษขอนแก่น 3 รายการ 1,278.65 เฉพาะเจาะจง 32/2564 25 มี.ค 64 1,278.65  

7 จา้งท าป้ายถือกีฬา ร้านพรกนก ดีไซน์ 2 รายการ 440 เฉพาะเจาะจง 8 /2564 23 มี.ค 64 440  

8 จา้งท าป้ายรับสมคัรนกัเรียน ร้านพรกนก ดีไซน์ 1 รายการ 300 เฉพาะเจาะจง  7 /2564  30 มี.ค 64 300  

9 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ร้านซีดี คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 350 เฉพาะเจาะจง 6 /2564 24 มี.ค 64 350  

10 จา้งท าป้ายไวนิล ร้านพอ่แม่กราฟฟิค 1 รายการ 450 เฉพาะเจาะจง 5 /2564 22 มี.ค 64 450  

 รวม        8589.65  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือกระดาษสี บริษทั ศึกษาภณัฑ ์ขอนแก่น จ ากดั 2 รายการ 210 เฉพาะเจาะจง 33/2564 7 เม.ย. 64 210  

2 จา้งท าป้ายโรงเรียนวถีิพุทธ ร้านพรกนก ดีไซน์ 2 รายการ 2,100 เฉพาะเจาะจง 10/2564 6 เม.ย. 64 2,100  

3 จา้งท าป้ายปัจฉิมนิเทศ ร้านพรกนก ดีไซน์ 1 รายการ 290 เฉพาะเจาะจง 9/2564  5 เม.ย. 64 290  

 รวม        2600  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือไมก้วาด นายจุลเทพ อทิุศธรรม 4 รายการ 1,630 เฉพาะเจาะจง 42/2564 14 พ.ค. 64 1,630  

 รวม        1,630  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั ศึกษาภณัฑ ์ขอนแก่น จ ากดั 6 รายการ 1,368 เฉพาะเจาะจง 34/2564 2 มิ.ย. 64 1,368  
2 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั วจีีแอล ขอนแก่น จ ากดั 5 รายการ 4,990 เฉพาะเจาะจง 35/2564 2 มิ.ย. 64 4,990  
3 ซ้ือวสัดุส านกังาน ร้านแอป๊เป้ิล 7 รายการ 1,500 เฉพาะเจาะจง 36/2564  9 มิ.ย. 64 1,500  
4 ซ้ือโฟมลา้งมือ บริษทั เซนโทซ่า จ ากดั 1 รายการ 483 เฉพาะเจาะจง 37/2564  9 มิ.ย. 64 483  
5 ซ้ือวสัดุรายหอ้งอนุบาล บริษทั บ๊ีกที ขอนแก่น จ ากดั 10 รายการ 1,500 เฉพาะเจาะจง 38/2564 9 มิ.ย. 64 1,500  
6 ซ้ือวสัดุรายหอ้งอนุบาล ร้านโชคช่างการคา้ 3 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง 39/2564 9 มิ.ย. 64 1,000  
7 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ป.1 บริษทั ศึกษาภณัฑ ์ขอนแก่น จ ากดั 14 รายการ 2,720 เฉพาะเจาะจง 40/2564 12 มิ.ย. 64 2,720  
8 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ม.2 บริษทั ขอนแก่นวทิยา 25 รายการ 2,500 เฉพาะเจาะจง 41/2564 14 มิ.ย. 64 2,500  
9 ซ้ือวสัดุรายหอ้งอนุบาล 3 ร้านแอป๊เป้ิล 11 รายการ 2,500 เฉพาะเจาะจง 43/2564 10 มิ.ย. 64 2,500  
10 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ป.4 บริษทั ศึกษาภณัฑ ์ขอนแก่น จ ากดั 13 รายการ 1,414 เฉพาะเจาะจง 44/2564 19 มิ.ย. 64 1,414  
11 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ป.4 บริษทั เจเค ขอนแก่น จ ากดั 10 รายการ 907 เฉพาะเจาะจง 45/2564 24 มิ.ย. 64 907  
12 ซ้ือแอลกอฮอลล์า้งมือ บริษทับิวต้ีเฮลท ์คอสเมติกจ ากดั 2 รายการ 1,433.80 เฉพาะเจาะจง 46/2564 19 มิ.ย. 64 1,433.80  
13 ซ้ืออะแด๊ปเตอร์ บริษทัอมรศูนยร์วมอะไหล่อิเลค็โทรนิค 2 รายการ 929 เฉพาะเจาะจง 47/2564 18 มิ.ย. 64 929  
14 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ป.3 ร้านแอป๊เป้ิล 11 รายการ 2,500 เฉพาะเจาะจง 48/2564 23 มิ.ย. 64 2,500  
15 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ป.5 บริษทั ฟินน์ พลาซ่า 18 รายการ 2,300 เฉพาะเจาะจง 49/2564 24 มิ.ย. 64 2,300  
16 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั ศึกษาภณัฑ ์ขอนแก่น จ ากดั 6 รายการ 1,368 เฉพาะเจาะจง 54/2564 2 มิ.ย. 64 1,368  
17 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั วจีีแอล ขอนแก่น จ ากดั 5 รายการ 4,990 เฉพาะเจาะจง 55/2564 2 มิ.ย. 64 4,990  
18 จา้งท าป้ายไวนิล ป.5 ร้านพรกนกดีไซด ์ 1 รายการ 150 เฉพาะเจาะจง 13/2564 24 มิ.ย. 64 150  
19 จา้งท าป้ายไวนิล ป.4 ร้านพอ่แม่กราฟฟิค 1 รายการ 200 เฉพาะเจาะจง 12/2564 14 มิ.ย. 64 200  
20 จา้งท าป้ายจุดคดักรอง ร้านพรกนก ดีไซน์ 1 รายการ 130 เฉพาะเจาะจง 11/2564 1 มิ.ย. 64 130  

 รวม        34,902.80  
 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน กรกฏาคม  2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 ซ้ือแกว้ ร้านหอหตัถศิลป์ 2 รายการ 850 เฉพาะเจาะจง 50/2564 6 ก.ค.64 850  
2 ซ้ือกระดาษ ร้านแอป๊เป้ิล 5 รายการ 500 เฉพาะเจาะจง 51/2564 7 ก.ค.64 500  
3 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ม.1 บริษทั เฮด็เมิร์จ จ ากดั 5 รายการ 2,560 เฉพาะเจาะจง 52/2564 12 ก.ค.64  2,560  
4 ซ้ือกระดาษการ์ดขาว บริษทั ศึกษาภณัฑ ์ขอนแก่น จ ากดั 1 รายการ 306 เฉพาะเจาะจง 53/2564 7 ก.ค.64 306  
5 ซ้ือวสัดุส านกังาน ร้านแอป๊เป้ิล 3 รายการ 1,000 เฉพาะเจาะจง 57/2564 12 ก.ค.64 1,000  
6 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ม.3 ร้านแอป๊เป้ิล 12 รายการ 2,500 เฉพาะเจาะจง 58/2564 5 ก.ค.64 2,500  
7 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ป.6 ร้าน ส วสัดุก่อสร้าง 8 รายการ 2,500 เฉพาะเจาะจง 59/2564 5 ก.ค.64 2,500  
8 ซ้ือวสัดุฝึกซอ้มเบญจรงค ์ ร้านหอหตัศิลป์ 3 รายการ 500 เฉพาะเจาะจง 60/2564 20 ก.ค.64 500  
9 ซ้ือวสัดุฝึกซอ้มเบญจรงค ์ ร้าน ส วสัดุก่อสร้าง 1 รายการ 60 เฉพาะเจาะจง 61/2564 22 ก.ค.64 60  
10 ซ้ือปากกาเขียนแบบ บริษทั ศึกษาภณัฑ ์ขอนแก่น จ ากดั 1 รายการ 192 เฉพาะเจาะจง 62/2564 14 ก.ค.64 192  
11 ซ้ือทินเนอร์ ร้าน ส วสัดุก่อสร้าง 1 รายการ 60 เฉพาะเจาะจง 63/2564 19 ก.ค.64 60  
12 ซ้ือวสัดุส านกังาน บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ 4 รายการ 522 เฉพาะเจาะจง 64/2564 4 ก.ค.64 522  
13 ซ้ือวสัดุรายหอ้ง  ป.2 ร้านแอป๊เป้ิล 9 รายการ 2,500 เฉพาะเจาะจง 65/2564 20 ก.ค.64 2,500  
14 จดัซ้ือ(เช่า) อินเตอร์เน็ต บริษทัทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากดั 1 รายการ 6,000 เฉพาะเจาะจง 66/2564 1 ก.ค.64 6,000  
15 จดัซ้ือ(เช่า) อินเตอร์เน็ต บริษทัทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากดั 1 รายการ 1,761.02 เฉพาะเจาะจง 67/2564 31 ก.ค.64 1,761.02  
16 ซ้ือสีเคลือบ บริษทัอมัรินทร์เซรามิกคอเปอเรชัน่ 1 รายการ 1,290 เฉพาะเจาะจง 70/2564 15 ก.ค.64 1,290  
17 ซ้ือ syring insolin ร้ายยา นินจา เภสชั 1 รายการ 150 เฉพาะเจาะจง 71/2564 20 ก.ค.64 150  
18 จา้งซ่อมโน๊ตบุค๊ ร้านบีพ ี 3 รายการ 2,300 เฉพาะเจาะจง 18/2564 5 ก.ค.64 2,300  
19 จา้งลงโปรแกรมพิมพ ์ ร้านอเนก อิงคเ์จท็ แอนทเ์ลเซอร์ 1 รายการ 200 เฉพาะเจาะจง 17/2564 8 ก.ค.64 200  
20 จา้งถ่ายเอกสาร ร้านดรีมดิว ก๊อปป้ี 1 รายการ 500 เฉพาะเจาะจง 16/2564 7 ก.ค.64 500  
21 จา้งท าป้ายไวนิล บริษทัเฮร์็ดเมิร์ธจ ากดั 2 รายการ 1,150 เฉพาะเจาะจง 15/2564 8 ก.ค.64 1,150  
22 จา้งซ่อมโน๊ตบุค๊ ร้านบีพ ี 1 รายการ 300 เฉพาะเจาะจง 14/2564 13 ก.ค.64 300  

 รวม                    27,701.02  



 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม   2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 จดัซ้ือ(เช่า) อินเตอร์เน็ต บริษทัทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากดั 1 รายการ 1,761.02 เฉพาะเจาะจง 68/2564    31 ส.ค.2564 1,761.02  

2 ซ้ือ gasohol 95 บริษทั เชษฐช์ยัปิโตเลียม 1 รายการ 200 เฉพาะเจาะจง 72/2564 23 ส.ค.2564 200  

3 จา้งประกอบอาหารและ
อาหารวา่ง 

นางนวลจนัทร์ มากอ้ม 1 รายการ 3,000 เฉพาะเจาะจง 19/2564 27 ส.ค.2564 3,000  

 รวม         4961.02  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อ-จดัจ้างในรอบเดอืน กนัยายน  2564 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษคุรุวทิยาคาร) 

ล าดบั รายการ ผู้ประกอบการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย รวมเงนิ วธีิจดัซ้ือ 

ใบส่ีงซื้อ จ านวนเงนิ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ เลขที ่ วนัที ่

1 จดัซ้ือ(เช่า) อินเตอร์เน็ต บริษทัทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากดั 1 รายการ 1,761.02 เฉพาะเจาะจง 69/2564 30 ก.ย. 2564 1,761.02  

 รวม        1,761.02  

 


