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โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ  ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ 

๑ วัสดุประจำห้องเรียนชั้นอนุบาล ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐ บาท 

ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐ บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๑/ ๒๕๖๕ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๒/ ๒๕๖๕ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๔,๐๐๐ บาท 

ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๔,๐๐๐ บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๓/ ๒๕๖๕ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐ บาท 

ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐ บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๔/ ๒๕๖๕ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๕/ ๒๕๖๕ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๖ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๖/ ๒๕๖๕ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๗ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๗/ ๒๕๖๕ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
 

ลงช่ือ                                             ผู้รับรอง 

       ( นายครรชิต  หมื่นแกว้ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ  ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ 

๘ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปีที่ ๑ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๘/ ๒๕๖๕ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๙ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 
๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๙/ ๒๕๖๕ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๑๐ วัสดุประจำห้องเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๐/ ๒๕๖๕ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๑๑ วัสดุประจำห้องธุรการ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน นภาภรณ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ร้าน นภาภรณ์ 
๒,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๑๑/ ๒๕๖๕ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๒ วัสดุประจำห้องสมุด ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๒/ ๒๕๖๕ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๑๓ วัสดุประจำห้องวิทยาศาสตร ์ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐ บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐ บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๓/ ๒๕๖๕ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๑๔ วัสดุประจำห้องภาษาอังกฤษ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐ บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๒,๐๐๐ บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๔/ ๒๕๖๕ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

 

ลงช่ือ                                             ผู้รับรอง 

       ( นายครรชิต  หมื่นแก้ว ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ  ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
ลำดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อ วงเงินที่

จัดซื้อ (บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ 

๑๕ พัสดุเครื่องปริ้นเตอร ์ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๓,๘๐๐ บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๓,๘๐๐ บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๕/ ๒๕๖๕ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๑๖ วัสดุป้องกันโควิด 19 ชั้นอนุบาล ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๖/ ๒๕๖๕ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๑๗ วัสดุป้องกันโควิด 19ช่วงชั้นที่ 1 

(ป.1-3) 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๗/ ๒๕๖๕ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๑๘ วัสดุป้องกันโควิด 19ช่วงชั้นที่ 2 

(ป.๔-๖) 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน สาครเซนเตอร์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ร้าน สาครเซนเตอร์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๘/ ๒๕๖๕ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๑๙ วัสดุป้องกันโควิด 19ช่วงชั้นที่ 3 

(ม.1-3) 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน สาครเซนเตอร์ 

๕,๐๐๐ บาท 
ร้าน สาครเซนเตอร์ 

๕,๐๐๐ บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๑๙ ๒๕๖๕ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒๐ พัสดุกิจกรรมพัฒนาระบบ ICT ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๒๐/ ๒๕๖๕ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒๑ พัสดุกิจกรรมการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๒๑/ ๒๕๖๕ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

 

ลงช่ือ                                             ผู้รับรอง 

       ( นายครรชิต  หมื่นแก้ว ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือ  ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 



โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 

ลำดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อ วงเงินที่
จัดซื้อ (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงจัดซื้อ 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซื้อ 

๒๒ พัสดุกิจกรรมออกแบบและ
จัดทำแผนการเรียนรู้ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐ บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐ บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๒๒/ ๒๕๖๕ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒๓ พัสดุกิจกรรมจัดทำสื่อการสอน

เพ่ือการศึกษา 
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐ บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๐๐๐ บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๒๓/ ๒๕๖๕ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒๔ พัสดุกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๒๔/ ๒๕๖๕ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒๕ พัสดุเครื่องปรับอากาศพร้อม

ติดต้ัง 
๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน MTช่างมนตรี 

๑๙,๐๐๐  บาท 
ร้าน MTช่างมนตรี 
๑๙,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๒๕/ ๒๕๖๕ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๖ พัสดุกิจกรรมเสริมทักษะการ
เรียนรู้ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๑๐,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๑๐,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๒๖/ ๒๕๖๕ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒๗ พัสดุกิจกรรมสง่เริมรักการอ่าน ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๓,๐๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๓,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด ซ ๒๗/ ๒๕๖๕ 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๒๘ พัสดุกิจกรรมคลินิกรักษ์ไทย   

ม.1-3 
๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 

๕,๓๐๐  บาท 
ร้าน เควัสดุภัณฑ์ 
๕,๓๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด ซ ๒๘/ ๒๕๖๕ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
 

ลงช่ือ                                                ผู้รับรอง 

       ( นายครรชิต  หมื่นแก้ว ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 



โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดจ้าง วงเงินท่ีจัด
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงจัดจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดจ้าง 
๑ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ๒,๖๐๔ ๒,๖๐๔ เฉพาะเจาะจง ร้านสาครเซ็นเตอร์ 

๒,๖๐๔ บาท 

ร้านสาครเซ็นเตอร์ 

๒,๖๐๔ บาท 

ราคาต่ำสุด จ ๑/ ๒๕๖๕ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒ จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน ๑,๑๑๐ ๑,๑๑๐ เฉพาะเจาะจง นางทมนวรรณ  โพธ์ิศรีทอง 

๑,๑๑๐  บาท 

นางทมนวรรณ  โพธ์ิศรีทอง 

๑,๑๑๐  บาท 

ราคาต่ำสุด จ ๒/ ๒๕๖๕ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๓ จ้างเหมาพาหนะเพ่ือพานักเรียนไป
ฉีดวัคซีน 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกองพันธ์  เกสร 

๓,๐๐๐  บาท 

นายกองพันธ์  เกสร 

๓,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด จ ๓/ ๒๕๖๕ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔ จ้างเหมาปูกระเบื้องหอประชุม
ด้านหน้าเวที 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบุญ  แสนพิมพ์พา 

๖๐,๐๐๐  บาท 

นายบุญ  แสนพิมพ์พา 

๖๐,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด จ ๔/ ๒๕๖๕ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕ จ้างเหมาปูกระเบื้องหอประชุม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบุญ  แสนพิมพ์พา 

๖๐,๐๐๐  บาท 

นายบุญ  แสนพิมพ์พา 

๖๐,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด จ ๕/ ๒๕๖๕ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๖ จ้างเหมาปรับปรงุห้องธุรการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบุญ  แสนพิมพ์พา 

๓๐,๐๐๐  บาท 

นายบุญ  แสนพิมพ์พา 

๓๐,๐๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด จ ๖/ ๒๕๖๕ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
 

ลงช่ือ                              ผู้รับรอง 

       ( นายครรชิต  หมื่นแก้ว ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง  ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 

ลำดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดจ้าง วงเงินท่ีจัด
จ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงจัดจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

ในการจัดจ้าง 
๗ จ้างเหมาพาหนะเพ่ือพานักเรียนไป

ฉีดวัคซีน 
๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายกองพันธ์  เกสร 

๒,๐๐๐  บาท 
นายกองพันธ์  เกสร 

๒,๐๐๐  บาท 
ราคาต่ำสุด จ ๗/ ๒๕๖๕ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๘ จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียน ๖๖๐ ๖๖๐ เฉพาะเจาะจง นางทมนวรรณ  โพธ์ิศรีทอง 

๖๖๐  บาท 
นางทมนวรรณ  โพธ์ิศรีทอง 

๖๖๐  บาท 
ราคาต่ำสุด จ ๘/ ๒๕๖๕ 

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๙ จ้างเหมาติดต้ังและซ่อมแซม      
รางน้ำฝน 

๒๔,๓๐๐ ๒๔,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง นายถวิล  พรมสุข 
๒๔,๓๐๐  บาท 

นายถวิล  พรมสุข 
๒๔,๓๐๐  บาท 

ราคาต่ำสุด จ ๙/ ๒๕๖๕ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

ลงช่ือ                              ผู้รับรอง 

       ( นายครรชิต  หมื่นแก้ว ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 


