
๐๒๓ :  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

สรุปผลการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก 

เดือนเมษายน 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซือ้/จ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง 
โครงการน้ำดื่มโรงเรียน 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติชัย
อุปกรณ์ / 
80,000 

ร้านกิตติชัย
อุปกรณ์ 

เสนอราคาตำ่สุด 20/2565, 7 เมษายน 
2565 

2 ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 576,160 576,160 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภูเขียว/ 

574,500 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภู

เขียว/575,280 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ขวัญเจริญ 

2021/575,980 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภูเขียว 

เสนอราคาตำ่สุด 21/2565, 21 
เมษายน 2565 

3 จ้างเหมาปรับปรุงทางเดินหน้าอาคาร 
216ล โครงการอาคารสถานที่ 

40,440 40,440 เฉพาะเจาะจง นายจันทร์รุ้ง 
เหลาธรรม 

นายจันทร์รุ้ง 
เหลาธรรม 

เสนอราคาตำ่สุด 
 

 

5/2565, 1 เมษายน 
2565 



ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซือ้/จ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

4 จ้างเหมาจดทำป้ายสื่อเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกลิ่นสี ดีไซด ์ ร้านกลิ่นสี ดีไซด ์ เสนอราคาตำ่สุด 6/2565, 12 เมษายน 
2565 

 

เดือนพฤษภาคม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซือ้/จ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซือ้วัสดุอุปกรณ์ ค่ายเด็กดีรักการอา่น 
โครงการค่ายเดก็ดีรกัการอ่าน 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภูเขียว / 

30,000 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภูเขียว 

เสนอราคาตำ่สุด 24/2565, 20 
พฤษภาคม 2565 

2 ซือ้วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่ว 
โครงการพัฒนากลุ่มงาน 

20,236 20,236 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภูเขียว 

/20,236 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภูเขียว 

เสนอราคาตำ่สุด 25/2565, 24 
พฤษภาคม 2565 

3 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝน อาคาร 216 ล 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง จิรศักดิ์ รางน้ำ 
/26,000 

จริศักดิ์  รางนำ้ เสนอราคาตำ่สุด 7/2565, 5 
พฤษภาคม 2565 

4 จ้างเหมาทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
เอกสารค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์
โครงการค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร ์

9,000 9.000 เฉพาะเจาะจง ร้านปู่ ก๊อบป้ี / 
9,000 

ร้านปู่ ก๊อบป้ี เสนอราคาตำ่สุด 9/2565, 11 
พฤษภาคม 2565 

5 จ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ์
โครงการพัฒนา ICT งบรายได ้

93,020 93,020 เฉพาะเจาะจง ไทบ้าน ไอที 
คอมพิวเตอร์ / 
93,020 

ไทบ้าน ไอที 
คอมพิวเตอร ์

เสนอราคาตำ่สุด 10/2565, 19 
พฤษภาคม 2565 

 

 



เดือนมิถุนายน 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซือ้/จ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อธงชาต ิธงประดับ โครงการงานเฉลิม
พระเกียรต ิ

7,900 7,900 เฉพาะเจาะจง นายประสาร  ศรี
ยอดแส / 7,900 

นายประสาร  ศรี
ยอดแส 

เสนอราคาตำ่สุด 26/2565, 13 
มิถุนายน 2565 

2 ซื้อวัสดุ อุปกรณก์ิจกรรมวันสนุทรภู่ 
โครงการวันสุนทรภู ่

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภูเขียว / 

6,000   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ป.ทองคำภูเขียว 

เสนอราคาตำ่สุด 27/2565, 23 
มิถุนายน 2565 

3 จ้างเหมาทำป้ายฉากหลังงานถวายพระ
พรราชินีฯ โครงการวันสำคัญทางชาต ิ
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

10,740 10,740 เฉพาะเจาะจง ร้านกลิ่นสี ดีไซด์ 
/ 10,740 

ร้านกลิน่สี ดีไซด ์ เสนอราคาตำ่สุด 12/2565, 1 
มิถุนายน 2565 

 

เดือนกรกฎาคม 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซือ้/จ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เนต็
ห้องเรียนคุณภาพ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
โครงการห้องเรียนคุณภาพ 

23,500 23.500 เฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ ์
กรรณาลา / 

23,500 

นายวีระพงษ ์
กรรณาลา 

เสนอราคาตำ่สุด 13/2565, 5 
กรกฎาคม 2565 

 

 

 


