




แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนตุลาคม 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 น้ ามันเชื้อเพลิง 9,440 9,440 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 09/2565  ลว 14 ตค 64 
2 ลูกฟุตบอล 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง จารุสปอร์ต จารุสปอร์ต เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 13/2565 ลว 20 ตค 64 
3 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตีชัดแต่งต้นไม้ 23,210 23,210 เฉพาะเจาะจง นายปภาวิน ประทุมพงษ์ นายปภาวิน ประทุมพงษ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 19/2565  ลว 29 ตค 64 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 วัสดุอุปกรณ์ไฟส่องสว่างใน รร. 45,660  เฉพาะเจาะจง หจก.ชนกไฟฟ้า  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 20/2565  ลว 1 พย 64 
2 วัสดุส านักงาน  23,210  เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 21/2565  ลว 2 พย 64 
3 หัวเชื้อน้ ายาท าความสะอาด 23,736  เฉพาะเจาะจง บ.เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพ

พลาย 
 เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 22/2565  ลว 3 พย 64 

4 จ้างมุงหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ 66,000  เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ เย็นวัฒนา  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 23/2565  ลว 4 พย 64 
5 จ้างถ่ายเอกสาร 15,000  เฉพาะเจาะจง สว่างก็อปปี้  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 24/2565  ลว 5 พย 64 
6 ซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร 842  เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ สว่างแดนดิน  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 25/2565  ลว 8 พย 64 
7 จ้างตัดต้นไม้และแปรรูป 9,000  เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ บุตรมา  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 30/2565  ลว 15 พย 64 
8 เปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพิมพ์ 850  เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์คลินก

คอมพิวเตอร์ 
 เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 31/2565  ลว 16 พย 64 

9 โครงรถตัดหญ้าแบบเข็น 13,700  เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็น
เตอร์ 

 เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 35/2565  ลว 22 พย 64 

10 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 5,000  เฉพาะเจาะจง ชุมชนยา  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 36/2565  ลว 23 พย 64 
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 วัสดุก่อสร้าง 426 426 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 42/2565  ลว 1 ธค 64 
2 กระดาษถ่ายเอกสาร 706 706 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 43/2565  ลว 2 ธค 64 
3 เจลแอลกอฮอล์ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมชนยา ร้านชุมชนยา เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 44/2565  ลว 3 ธค 64 
4 จ้างเหมาขุดลอกและถมดิน 42,080 42,080 เฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ ศรีแสง นางฉวีวรรณ ศรีแสง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 45/2565  ลว 7 ธค 64 
5 เครื่องคิดเลข 615 615 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 46/2565  ลว 8 ธค 64 
6 อุปกรณ์กีฬา 15,900 15,900 เฉพาะเจาะจง เจ เอส สปอร์ต เจ เอส สปอร์ต เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 47/2565  ลว 9 ธค 64 
7 น้ ามันเชื้อเพลิง 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ,มะลิดาปิโตรเลียม ,มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 48/2565  ลว 13 ธค 64 
8 วัสดุอุปกรณ์ไฟสนามกีฬา 12,128 12,128 เฉพาะเจาะจง หจก.ชนก หจก.ชนก เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 49/2565  ลว 14 ธค 64 
9 จ้างเหมาติดป้ายตัวอักษรพลาสวูด 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย พีเจ กราฟฟิก 

แอนด์ปริ้นติ้ง 
ร้านป้าย พีเจ กราฟฟิก 
แอนด์ปริ้นติ้ง 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 51/2565  ลว 16 ธค 64 

10 หนังสือเตรียมสอบ 25,001 25,001 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 52/2565  ลว 17 ธค 64 

11 ของรางวัลวันคริสต์มาสต์ 6,337.50 6,337.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 53/2565  ลว 20 ธค 64 
12 กล้องวงจรปิด 8,453 8,453 เฉพาะเจาะจง ที ซี กรุ๊ป ที ซี กรุ๊ป เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 54/2565  ลว 21 ธค 64 
13 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสนามกีฬา 12,520 12,520 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 55/2565  ลว 22 ธค 64 

14 วัสดุอุปกรณ์ขยายเขตไฟส่องสว่าง 13,595 13,595 เฉพาะเจาะจง หจก.ชนก หจก.ชนก เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 56/2565  ลว 23 ธค 64 
15 ของรางวัลวันคริสต์มาสต์ 4,241 4,241 เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจพานิช หจก.สมใจพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 53/2565  ลว 20 ธค 64 
16 ติดตั้งออดอัตโนมัติ 21,239 21,239 เฉพาะเจาะจง ที ซี กรุ๊ป ที ซี กรุ๊ป เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 58/2565  ลว 27 ธค 64 
17 แผ่นซีเมนต์บอร์ด 10,700 10,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 59/2565  ลว 28 ธค 64 

18 ของรางวัลกีฬาภายใน 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านครูเล็กคนงามการค้า ร้านครูเล็กคนงามการค้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 60/2565  ลว 29 ธค 64 
19 อุปกรณ์งานกีฬาภายใน 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง หจก. เจเอส สปอร์ต หจก. เจเอส สปอร์ต เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 61/2565  ลว 30 ธค 64 

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนมกราคม 2565 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 วัสดุอุปกรณ์พัฒนาห้องทัศนศิลป์ 39,400 39,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 62/2565  ลว 4 มค 65 
2 วัสดุส านักงาน 29,205 29,205 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 63/2565  ลว 5 มค 65 
3 วัสดุปรับปรุงอาคารเรียน 13,560 13,560 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 64/2565  ลว 6 มค 65 

4 กระดาษ A4 1,236 1,236 เฉพาะเจาะจง ร้านเป๊บ แอนด์ ซีนิค ร้านเป๊บ แอนด์ ซีนิค เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 65/2565  ลว 7 มค 65 
5 จ้างเหมาขุดคลอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายทองค า นาเวียง นายทองค า นาเวียง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 66/2565  ลว 10 มค 65 
6 เครื่องพิมพ์เอกสาร 8,280 8,280 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 67/2565  ลว 11 มค 65 
7 โต๊ะชุดโรงอาหาร 62,600 62,600 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 68/2565  ลว 11 มค 65 

8 ตราประทับ 950 950 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองการพิมพ์ ร้านแสงทองการพิมพ์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 69/2565  ลว 12 มค 65 
9 ชุดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกริต 19,810 19,810 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนเวิลด์ รีไซเคิล 

จ ากัด 
บ.กรีนเวิลด์ รีไซเคิล 
จ ากัด 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 70/2565  ลว 13 มค 65 

10 ซ่อมรถยนต์โรงเรียน ม-2151 7,700 7,700 เฉพาะเจาะจง อุ๊ต คาร์ออดิโอ อุ๊ต คาร์ออดิโอ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 71/2565  ลว 14 มค 65 
11 น้ ามันเชื้อเพลิง 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 72/2565  ลว 17 มค 65 
12  จ้างซ่อมรถยนต์โรงเรียน 4,060 4,060 เฉพาะเจาะจง นายเจตน์ ลาทอง นายเจตน์ ลาทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 73/2565  ลว 18 มค 65 
13 ของรางวัลกิจกรรมวันตรุษจีน 409 409 เฉพาะเจาะจง MR. DIY MR. DIY เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 74/2565  ลว 19 มค 65 
14 ของรางวัลกิจกรรมวันตรุษจีน 1,182 1,182 เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจพานิช หจก.สมใจพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 75/2565  ลว 20 มค 65 
15 ผ้าซาติน และผ้าตาข่าย 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงทอง ร้านเวียงทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 76/2565  ลว 21 มค 65 
16 ป้ายไวนิลกิจกรรมวันตรุษจีน 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านแม็ค ร้านแม็ค เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 77/2565  ลว 24 มค 65 
         
         

 

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 น้ ามันเชื้อเพลิง 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 83/2565  ลว 1 กพ 65 
2 ป้ายไวนิลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคดีไซน์ ร้านโอเคดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 84/2565  ลว 2 กพ 65 
3 วัตถุดิบประกอบอาหารกิจกรรมเข้า

ค่ายลูกเสือ 
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านครูเล็กคนงามการค้า ร้านครูเล็กคนงามการค้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 85/2565  ลว 3 กพ 65 

4 วัสดุจัดกิจกรรมเข้าค่าลูกเสือ 2,005 2,005 เฉพาะเจาะจง ร้านจอนพานิช ร้านจอนพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 86/2565  ลว 4 กพ 65 
5 อุปกรณ์กิจกรรมแนะแนว 4,223 4,223 เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจพานิช หจก.สมใจพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 87/2565  ลว 7 กพ 65 
6 ตะปู และไม้พาเลตกิจกรรมปัจฉิม

นิเทศ 
710 710 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก หจก.สว่างหลังคาเหล็ก เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 88/2565  ลว 8 กพ 65 

7 หินกรวด 1,340 1,340 เฉพาะเจาะจง สหชาติกรวดทอง สหชาติกรวดทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 89/2565  ลว 9 กพ 65 
8 ป้ายไวนิล 250 250 เฉพาะเจาะจง ร้าน ink design ร้าน ink design เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 90/2565  ลว 10 กพ 65 
9 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 250 250 เฉพาะเจาะจง ร้าน ink design ร้าน ink design เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 91/2565  ลว 11 กพ 65 
10 ป้ายไวนิลและสติกเกอร์ 8,710 8,710 เฉพาะเจาะจง ร้าน ink design ร้าน ink design เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 92/2565  ลว 14 กพ 65 
11 ป้ายไวนิลกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2,340 2,340 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคดีไซน์ ร้านโอเคดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 93/2565  ลว 15 กพ 65 
12 ป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคดีไซน์ ร้านโอเคดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 96/2565  ลว 21 กพ 65 
13 พานบายศรี และดอกไม้สด 5,300 5,300 เฉพาะเจาะจง นายกชพร บุญโสม นายกชพร บุญโสม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ 99/2565  ลว 24 กพ 65 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนมีนาคม 2565 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 น้ ามันเชื้อเพลิง 10,330  เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ102/2565  ลว 1 มีค 65 
2 บล็อกทางเดิน 1,600  เฉพาะเจาะจง ร้านพะยอมพันธุ์ไม้  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ103/2565  ลว 2 มีค 65 
3 จ้างไถพรวนดิน 8,000  เฉพาะเจาะจง นายบุญเฮียง หมั่นคูณ  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ106/2565  ลว 7 มีค 65 
4 จ้างตัดต้นไม้หลังอาคารเรียน1 6,500  เฉพาะเจาะจง นายโกวิทย์ มูลบุตร  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ107/2565  ลว 8 มีค 65 
5 ซ้ือหนังสือเรียนปี 2565 663,300  คักเลือก บ.เพิ่มพูนศึกษาภัณฑ์  เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ121/2565  ลว 28 มีค 65 
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12          
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         

 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนเมษายน 2565 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

         
         
         
         
         
         

         

         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 หัวเชื้อน้ ายาฆ่าเชื้อ 20,618 20,618 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพ
พลาย 

บ.เจนเทรดดิ้ง เรียลซัพ
พลาย 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ142/2565  ลว 3 พค 65 

2 วัสดุสร้างป้ายหน้าโรงเรียน 109,765 109,765 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ143/2565  ลว 5 พค 65 

3 วัสดุปรับปรุงระบบประปา 34,295 34,295 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ144/2565  ลว 6 พค 65 
4 วัสดุอุปกรณ์งานปฐมนิเทศนักเรียน 1,151 1,151 เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจพานิช หจก.สมใจพานิช เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ145/2565  ลว 10 พค 65 
5 เสาคอนกรีตและแผ่นคอนกรีต 12,065 12,065 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเจริญบล็อกบ้าน

ต้าย 
ร้านไทยเจริญบล็อกบ้าน
ต้าย 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ146/2565  ลว 10 พค 65 

6 วัสดุส านักงาน 28,958 28,958 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ147/2565  ลว 11 พค 65 
7 วัสดุทาสีโรงจอดรถจักรยานยนต์ 7,527 7,527 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรณีทวีทรัพย์ค้าวัสดุ หจก.ธรณีทวีทรัพย์ค้าวัสดุ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ148/2565  ลว 12 พค 65 
8 กระเบื้องบุผนังและยาแนว 18,200 18,200 เฉพาะเจาะจง บ.ไดนาสต้ี เซรามิค บ.ไดนาสต้ี เซรามิค เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ149/2565  ลว 17 พค 65 
9 จ้างเหมาขุดหลุมและลอกคลอง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายทองค า นาเวียง นายทองค า นาเวียง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ150/2565  ลว 18 พค 65 
10 ตู้เย็นและกาต้มน้ า 13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง อุดมไฮเทคเซ็นเตอร์ อุดมไฮเทคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ153/2565  ลว 3 พค 65 
11 กรวดสร้างป้ายหน้า รร. 15,380 15,380 เฉพาะเจาะจง สหชาติกรวดทอง สหชาติกรวดทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ158/2565  ลว 3 พค 65 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้า 6,995 6,995 เฉพาะเจาะจง หจก.ชนก หจก.ชนก เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ160/2565  ลว 1 มิย 65 
2 วัสดุปรับปรุงพื้นห้องธุรการ 5,920 5,920 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก 
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ161/2565  ลว 2 มิย 65 

3 ผ้าคลุมเก้าอี้และผ้าคลุมโต๊ะ 21,260 21,260 เฉพาะเจาะจง ขวัญศิริการค้า ขวัญศิริการค้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ162/2565  ลว 6 มิย 65 
4 ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรสยาม

เฟอร์นิเจอร์ 
หจก.มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ163/2565  ลว 7 มิย 65 

5 พัดลมเพดาน และหลอดไฟ 12,860 12,860 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยการไฟฟ้า ร้านโชคอ านวยการไฟฟ้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ164/2565  ลว 8 มิย 65 
6 วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดอาคาร

เรียน 
8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคภิญโญ ร้านโอเคภิญโญ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ165/2565  ลว 9 มิย 65 

7 ท่อระบายน้ า 4,240 4,240 เฉพาะเจาะจง หจก.วิวัฒนาสว่างท่ออัด
แรง 

หจก.วิวัฒนาสว่างท่ออัด
แรง 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ166/2565  ลว 13 มิย 65 

8 จ้างเหมาติดตั้งตัวอักษรพลาสวูดและ
ซ้ิงค์ 

85,000 85,000 เฉพาะเจาะจง Ink Design Ink Design เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ167/2565  ลว 13 มิย 65 

9 วัสดุอุปกรณ์วันไหว้ครู 3,420 3,420 เฉพาะเจาะจง ครูเล็กคนงามการค้า ครูเล็กคนงามการค้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ168/2565  ลว 13 มิย 65 
10 ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรสยาม

เฟอร์นิเจอร์ 
หจก.มิตรสยาม
เฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ169/2565  ลว 15 มิย 65 

11 ผ้าออแกนซ่า 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง เวียงทอง เวียงทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ170/2565  ลว 16 มิย 65 
12 วัสดุส านักงาน 29,420 29,420 เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น หจก.ยูท่าคอร์ปเรชั่น เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ171/2565  ลว 17 มิย 65 
13 วัสดุสร้างป้ายหน้าโรงเรียน 61,900 61,900 เฉพาะเจาะจง หจก.สว่างหลังคาเหล็ก

สตีล 
หจก.สว่างหลังคาเหล็ก
สตีล 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ172/2565  ลว 20 มิย 65 

14 น้ ามันเชื้อเพลิง 1,660 1,660 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ173/2565  ลว 20 มิย 65 
15 ท่อระบายน้ า (เพิ่มเติม) 4,550 4,550 เฉพาะเจาะจง หจก.วิวัฒนาสว่างท่ออัด

แรง 
หจก.วิวัฒนาสว่างท่ออัด
แรง 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ174/2565  ลว 21 มิย 65 

16 วัสดุส านักงาน (ตรายาง) 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง เกษป้ายทอง เกษป้ายทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ175/2565  ลว 21 มิย 65 
17 ป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 
1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง โอเค ดีไซน์ โอเค ดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ176/2565  ลว 21 มิย 65 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

18 น้ าด่ืม งานประชุมผู้ปกครอง 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราอุทัยทิพย์ น้ าด่ืมตราอุทัยทิพย์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ177/2565  ลว 22 มิย 65 
19 โฟม 400 400 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์สว่างแดนดิน ศึกษาภัณฑ์สว่างแดนดิน เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ178/2565  ลว 22 มิย 65 
20 ป้ายโครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ 420 420 เฉพาะเจาะจง Ink Design Ink Design เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ179/2565  ลว 23 มิย 65 
21 น้ ามันเชื้อเพลิง 1,770 1,770 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ180/2565  ลว 23 มิย 65 
         
         

 



แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กรกฎาคม 2565) 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลง  

1 ผ้าต่วนและผ้าออแกนซ่า 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงทอง ร้านเวียงทอง เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ181/2564  ลว 1 กค 65 
2 เครื่องใช้ไฟฟ้า 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยการไฟฟ้า ร้านโชคอ านวยการไฟฟ้า เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ182/2564  ลว 5 กค 65 
3 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 550 550 เฉพาะเจาะจง แบงค์คลินิกคอมพิวเตอร์ แบงค์คลินิกคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ183/2564  ลว 5 กค 65 
4 วัสดุอุปกรณ์ปิดห้องใต้บันไดอาคาร 2,226 2,226 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตเจริญค้าไม้ หจก.จิตเจริญค้าไม้ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ184/2564  ลว 5 กค 65 
5 น้ ามันเชื้อเพลิง 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ185/2564  ลว 5 กค 65 
6 น้ ามันเชื้อเพลิง 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ186/2564  ลว 5 กค 65 
7 น้ ามันเชื้อเพลิง 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง มะลิดาปิโตรเลียม มะลิดาปิโตรเลียม เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ187/2564  ลว 5 กค 65 
8 ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 

กรมสมเด็จพระเทพฯ 
620 620 เฉพาะเจาะจง โอเค ดีไซน์ โอเค ดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ188/2564  ลว 6 กค 65 

9 กล่องเก็บอุปกรณ์ 1,197 1,197 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น  
ซิสเทม จ ากัด 

บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น  
ซิสเทม จ ากัด 

เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ189/2564  ลว 18 กค 65 

10 วัสดุอุปกรณ์ทาสี 505 505 เฉพาะเจาะจง ร้านส าลีเงิน ร้านส าลีเงิน เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ190/2564  ลว 18 กค 65 
11 ป้ายไวนิลฝ่ายกิจการนักเรียน 2,050 2,050 เฉพาะเจาะจง โอเค ดีไซน์ โอเค ดีไซน์ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ191/2564  ลว 19 กค 65 
12 ซ่อมเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 

ออฟกริต 
2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ สุวรรณนวล นายประเสริฐ สุวรรณนวล เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ192/2564  ลว 26 กค 65 

13 กระดาษการ์ดสีขาว 250 250 เฉพาะเจาะจง ร้านสว่างวรรธนะ ร้านสว่างวรรธนะ เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ193/2564  ลว 26 กค 65 
14 ป้ายไวนิลพิธีทบทวนค าปฏิญาณและ

สวนสนาม 
1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง Ink Design Ink Design เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ194/2564  ลว 26 กค 65 

15 พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านลูกเสือสว่างแดนดิน ร้านลูกเสือสว่างแดนดิน เสนอราคาต่ า บริการเร็ว พ195/2564  ลว 26 กค 65 

 

 


