
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖4 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดจ้าง วงเงินท่ี
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 รถโดยสารพาเด็กไปฉีดวัคซีน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ นา
หนอง 

1,000 นายประยุทธ นา
หนอง 

1,000 ราคาต่ำสุด จ1/15 ต.ค. 64 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖4 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดจ้าง วงเงินท่ี
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 จ้างดหมาป้ายไวนิลหน้า
โรงเรียน 

1,390 1,390 เฉพาะเจาะจง ฮักป้ายขอนแก่น 1,390 ฮักป้ายขอนแก่น 1,390 ราคาต่ำสุด จ2/1 พ.ย. 64 

2 จ้างเหมาติดต้ังประตูห้อง
อนุบาล 

21,750 21,750 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุดา กัน
ทามา 

21,750 นางสาวสายสุดา กัน
ทามา 

21,750 ราคาต่ำสุด จ3/5 พ.ย. 64 

3 จ้างเหมารถโดยสารพาเด็กไป
ฉีดวัคซีน 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ นา
หนอง 

500 นายประยุทธ นา
หนอง 

500 ราคาต่ำสุด จ4/8 พ.ย. 64 

4 จ้างเหมารถโดยสารพาเด็กไป
ฉีดวัคซีน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ นา
หนอง 

1,000 นายประยุทธ นา
หนอง 

1,000 ราคาต่ำสุด จ5/10 พ.ย. 64 

5 จ้างเหมารถโดยสารพาเด็กไป
ฉีดวัคซีน 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ นา
หนอง 

500 นายประยุทธ นา
หนอง 

500 ราคาต่ำสุด จ7/29 พ.ย. 64 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖4 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดจ้าง วงเงินท่ี
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 จ้างเหมาอาหารกลางวัน
นักเรียน 

46,200 46,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

46,200 นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

46,200 ราคาต่ำสุด จ8/1 ธ.ค. 64 

2 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 
(อบรมครู) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

3,000 นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

3,000 ราคาต่ำสุด จ9/1 ธ.ค. 64 

3 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 
(อบรม PA) 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

1,200 นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

1,200 ราคาต่ำสุด จ10/22 ธ.ค. 64 

4 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 960 960 เฉพาะเจาะจง ฮักป้ายขอนแก่น 960 ฮักป้ายขอนแก่น 960 ราคาต่ำสุด จ11/27 ธ.ค. 64 

5 เข้าเล่มเอกสาร 362 362 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคโนพ้ินท์
เตอร์ 

362 ร้านเทคโนพ้ินท์
เตอร์ 

362 ราคาต่ำสุด จ12/27 ธ.ค. 64 

 

  

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดจ้าง วงเงินท่ี
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  1,411 1,411 เฉพาะเจาะจง ฮักป้ายขอนแก่น 1,411 ฮักป้ายขอนแก่น 1,411 ราคาต่ำสุด จ13/19 ม.ค. 64 

2 จ้างเหมาชั้นวางห้อง AI 9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสุดา กัน
ทามา 

9,800 นางสาวสายสุดา กัน
ทามา 

9,800 ราคาต่ำสุด จ14/27 ม.ค. 64 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือ วงเงินท่ี
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 จ้างเหมาอาหาร  1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

1,800 นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

1,800 ราคาต่ำสุด จ15/12 ก.พ. 65 

2 จ้างเหมาป้ายไวนิล 760 760 เฉพาะเจาะจง ฮักป้ายขอนแก่น 760 ฮักป้ายขอนแก่น 760 ราคาต่ำสุด จ16/23 ก.พ. 65 

3 ถ่ายเอกสารข้อสอบ 254 254 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคโนพริ้นเตอร์ 254 ร้านเทคโนพริ้นเตอร์ 254 ราคาต่ำสุด จ17/23 ก.พ. 65 
 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ลำดับ
ท่ี 

งานจดัจา้ง วงเงินท่ี
ซ้ือหรือ

จ้าง 
(บาท) 

 

ราคา
กลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคา 

1 จ้างเหมารถเดินทางไปอ.ภูผา
ม่าน 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นายเพียร พลศิร ิ 16,000 นายเพียร พลศิร ิ 16,000 ราคาต่ำสุด จ18/9 ม.ีค. 65 

2  32,300 32,300  ภูผา วิวดี iรีสอร์ท 32,300 ภูผา วิวดี iรีสอร์ท 32,300  จ19/9 ม.ีค. 65 

3 ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนกมลาไสย 3,800 โรงเรียนกมลาไสย 3,800 ราคาต่ำสุด จ20/3 ม.ีค. 65 

4 ไวนิล  720 720 เฉพาะเจาะจง ฮักป้าย ขอนแก่น 720 ฮักป้าย ขอนแก่น 720 ราคาต่ำสุด จ21/ 21 มี.ค. 
65 

5 ค่าลงทะเบียนอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จิตศึกษา 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนลำปลาย
มาศพัฒนา 

18,000 โรงเรียนลำปลาย
มาศพัฒนา 

18,000 ราคาต่ำสุด จ22/ 21 มี.ค. 
65 

6 ค่าอาหารนักเรียน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

6,000 นางสาวปริยาภรณ์ 
ทองเลิศวงษ ์

6,000 ราคาต่ำสุด จ23/28 มี.ค. 65 

7 ค่าพานบายศรี 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาเรียม 
ขันธวิธี 

3,000 นางสาวมาเรียม 
ขันธวิธี 

3,000 ราคาต่ำสุด จ24/28 มี.ค. 65 

 


