
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคา

ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

         
         
         
         
         
         
   ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    
         
         
         
         
         
         
         
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๑ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๔,๕๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญแอร์ 
เสนอราคา 
๔,๕๐๐.๐๐ 

ร้านยิ่งเจริญแอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๔,๕๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ ส่งของ
ภายในก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๑/๖๕
ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ 

         
๒ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๓,๔๗๙.๑๑ ๓,๔๗๙.๑๑ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้า

โคราช ๑๙๘๘ 
เสนอราคา 
๓,๔๗๙.๑๑ 

หจก.โตโยต้าโคราช 
๑๙๘๘ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๓,๔๗๙.๑๑ 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ ส่งของ
ภายในก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๒/๖๕ 
ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ 

         
๓ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๒,๘๖๒.๗๙ ๒,๘๖๒.๗๙ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้า

โคราช ๑๙๘๘ 
เสนอราคา 
๒,๘๖๒.๗๙ 

หจก.โตโยต้าโคราช 
๑๙๘๘ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๒,๘๖๒.๗๙ 
 

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ ส่งของ
ภายในก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๓/๖๕ 
ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่
จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๑ จ้างจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระ
บรมฉายาลักษณ์ฯ 

๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมนึก โต้งสูงเนิน 
เสนอราคา 
๓,๐๐๐.๐๐ 

นางสมนึก โต้งสูงเนิน 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๓,๐๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 
ส่งของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๔/๖๕
ลงวันที่ ๗ ธ.ค.๖๔ 

         
๒ จ้างจัดท าหนังสือข้อมูล

สารสนเทศ 
๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมบูรณ์การพิมพ์ 

เสนอราคา 
๒๔,๐๐๐.๐๐ 

บ.สมบูรณ์การพิมพ์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๒๔,๐๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 
ส่งของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๕/๖๕ 
ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ 

         
๓ ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนสุจริต ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกานต์เกียรติ ๒ 

เสนอราคา 
๓,๐๐๐.๐๐ 

ร้านกานต์เกียรติ ๒
ราคาที่ตกลงซ้ือ 
๓,๐๐๐.๐๐ 
 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ 
ส่งของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑/๖๕ 
ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๔ ซื้อวัสดุส านักงาน ๑๑,๙๖๕.๐๐ ๑๑,๙๖๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เจ้า 
เสนอราคา 
๑๑,๙๖๕.๐๐ 

ร้านจันทร์เจ้า 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 
๑๑,๙๖๕.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒/๖๕
ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ 

         
๕ ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาบุคลากร

สู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
๑๐,๓๕๐.๐๐ ๑๐,๓๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกานต์เกียรติ ๒ 

เสนอราคา 
๑๐,๓๕๐.๐๐ 

ร้านกานต์เกียรติ ๒ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 
๑๐,๓๕๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓/๖๕ 
ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ 

         
๖ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๓,๘๐๐.๐๐ ๓,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ขวัญเซอร์วิส 

เสนอราคา 
๓,๘๐๐.๐๐ 

อู่ขวัญเซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๓,๘๐๐.๐๐ 
 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๖/๖๕ 
ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๑ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๕,๐๕๐.๐๐ ๕,๐๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ขวัญเซอร์วิส 
เสนอราคา 
๕,๐๕๐.๐๐ 

อู่ขวัญเซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๕,๐๕๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๗/๖๕
ลงวันที่ ๗ ม.ค.๖๕ 

         
๒ ซื้อวัสดุส านักงาน ๙,๙๐๐.๐๐ ๙,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เจ้า 

เสนอราคา 
๙,๙๐๐.๐๐ 

ร้านจันทร์เจ้า 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 
๙,๙๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๔/๖๕ 
ลงวันที่ ๗ ม.ค.๖๕ 

         
๓ ซื้อวัสดุงานวันครู ประจ าปี 

๒๕๖๕ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกานต์เกียรติ ๒ 

เสนอราคา 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

ร้านกานต์เกียรติ ๒ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๕/๖๕ 
ลงวันที่ ๗ ม.ค.๖๕ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล า
ดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๔ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ขวัญเซอร์วิส 
เสนอราคา 
๒,๐๐๐.๐๐ 

อู่ขวัญเซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๒,๐๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๘/๖๕
ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕ 

         
๕ ซื้อวัสดุโครงการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 

๓๖,๓๖๕.๐๐ ๓๖,๓๖๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกานต์เกียรติ ๒ 
เสนอราคา 
๓๖,๓๖๕.๐๐ 

ร้านกานต์เกียรติ ๒ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๓๖,๓๖๕.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖/๖๕ 
ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๕ 

         
         



 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

         
         
         
         
         
         
   ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    
         
         
         
         
         
         
         
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

         
         
         
         
         
         
   ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    
         
         
         
         
         
         
         
         





สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

         
         
         
         
         
         
   ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง    
         
         
         
         
         
         
         
         





สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๑ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๔,๗๘๘.๘๙ ๔,๗๘๘.๘๙ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 
๑๙๘๘ 
เสนอราคา 
๔,๗๘๘.๘๙ 

หจก.โตโยต้าโคราช 
๑๙๘๘ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๔,๗๘๘.๘๙ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๙/๖๕
ลงวันที่ ๓ พ.ค.๖๕ 

         
๒ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๔,๐๑๐.๐๐ ๔,๐๑๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ขวัญเซอร์วิส 

เสนอราคา 
๔,๐๑๐.๐๐ 

อู่ขวัญเซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๔,๐๑๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๐/๖๕ 
ลงวันที่ ๓ พ.ค.๖๕ 

         
๓ จ้างจัดโต๊ะหมู่บูชาวันฉัตรมงคล ๔,๙๐๐.๐๐ ๔,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมนึก  

โต้งสูงเนิน 
เสนอราคา 
๔,๙๐๐.๐๐ 

นางสมนึก โต้งสงูเนนิ 
ราคาทีต่กลงจ้าง 
๔,๙๐๐.๐๐ 
 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๑/๖๕ 
ลงวันที่ ๓ พ.ค.๖๕ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๙,๔๔๕.๐๐ ๑๙,๔๔๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสิคเอ็นจิ
เนียริ่ง 
เสนอราคา 
๑๙,๔๔๕.๐๐ 

บริษัท เบสิคเอ็นจิ
เนียริ่ง 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๑๙,๔๔๕.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗/๖๕
ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๕ 

         
๕ ซื้อวัสดุโครงการส านักงานน่า

อยู่น่าท างาน 
๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสิคเอ็นจิ

เนียริ่ง 
เสนอราคา 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

บริษัท เบสิคเอ็นจิ
เนียริ่ง 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘/๖๕ 
ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๕ 

         
๖ ซื้อวัสดุโครงการมหกรรม

วิชาการ 
๑๘,๘๑๐.๐๐ ๑๘,๘๑๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกานต์เกียรติ ๒ 

เสนอราคา 
๑๘,๘๑๐.๐๐ 

ร้านกานต์เกียรติ ๒ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๑๘,๘๑๐.๐๐ 
 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๙/๖๕ 
ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๕ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๗ ซื้อวัสดุงานส านักงาน ๒๓,๐๙๒.๐๐ ๒๓,๐๙๒.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอสโซลูชั่น 
เสนอราคา 
๒๓,๐๙๒.๐๐ 

ร้านอาร์เอสโซลูชัน 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๒๓,๐๙๒.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐/๖๕
ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๕ 

         
๘ ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ภายในห้องประชุมบุญพัฒนา 
๑๘,๒๘๐.๐๐ ๑๘,๒๘๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกานต์เกียรติ ๒ 

เสนอราคา 
๑๘,๒๘๐.๐๐ 

ร้านกานต์เกียรติ ๒ 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๑๘,๒๘๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑/๖๕ 
ลงวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๕ 

         
         





สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๑ จ้างพื้นท่ีเว็บไซต์ส าเร็จรูป ๒,๑๔๐.๐๐ ๒,๑๔๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เว็บไซต์
เซอร์วิส จ ากัด 
เสนอราคา 
๒,๑๔๐.๐๐ 

บริษัท เว็บไซต์
เซอร์วิส จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๒,๑๔๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๒/๖๕ 
ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ 

         
๒ จ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ 
๙๗๕.๐๐ ๙๗๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาติสติกเกอร์ 

เสนอราคา 
๙๗๕.๐๐ 

ร้านชาติสติกเกอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๙๗๕.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๓/๖๕ 
ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ 

         
๓ จ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๑,๙๕๐.๐๐ ๑,๙๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาติสติกเกอร์ 

เสนอราคา 
๑,๙๕๐.๐๐ 

ร้านกานต์เกียรติ ๒ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๑,๙๕๐.๐๐ 
 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๔/๖๕ 
ลงวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๔ จ้างจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระ
บรมฉายาลักษณ์ 

๔,๙๐๐.๐๐ ๔,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมนึก โต้งสูงเนิน 
เสนอราคา 
๔,๙๐๐.๐๐ 

นางสมนึก โต้งสูงเนิน
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๔,๙๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ  
ส่งของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๕/๖๕
ลงวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ 

         
๕ ซื้อวัสดุส านักงาน ๓๘,๔๒๐.๐๐ ๓๘,๔๒๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิเครื่อง

ถ่ายเอกสาร 
เสนอราคา 
๓๘,๔๒๐.๐๐ 

หจก.ชัยภูมิเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๓๘,๔๒๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๒/๖๕ 
ลงวันที่ ๖ มิ.ย.๖๕ 

         
๖ ซื้อวัสดุส านักงาน ๒๙,๔๐๕.๐๐ ๒๙,๔๐๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอส โซลูชั่น 

เสนอราคา 
๒๙,๔๐๕.๐๐ 

ร้านอาร์เอส โซลูชั่น 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๒๙,๔๐๕.๐๐ 
 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๓/๖๕ 
ลงวันที่ ๖ มิ.ย.๖๕ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดั
บท่ี 

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๗ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมคูณพัฒนา สพป.
นครราชสีมา เขต ๕ 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ส.เอ ประเสริฐผล
ก่อสร้าง 
เสนอราคา 
๖๔๐,๐๐๐.๐๐ 

ส.เอ ประเสริฐผล
ก่อสร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๖๔๐,๐๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ  
ส่งของภายใน
ก าหนดเวลา 

สัญญาเลขที่ ๑/๖๕ 
ลงวันที่ ๘ มิ.ย.๖๕ 

         
๘ ซื้อวัสดุ ATK ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกานต์เกียรติ 

๒ 
เสนอราคา 
๕,๐๐๐.๐๐ 

ร้านกานต์เกียรติ ๒
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๕,๐๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ  
ส่งของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๔/๖๕
ลงวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ 

         
๙ ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์

ส่วนกลาง 
๕,๖๗๐.๐๐ ๕,๖๗๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างขวัญเซอร์วิส 

เสนอราคา 
๕,๖๗๐.๐๐ 

อู่ช่างขวัญเซอร์วิส 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๕,๖๗๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 
 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๑๒/๖๕ 
ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕ 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๑๐ ซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา  
เสนอราคา 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 
 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๕/๖๕ 
ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ 

         
๑๑ จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์

ส่วนกลาง 
๔,๒๑๒.๓๑ ๔,๒๑๒.๓๑ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้า 

๑๙๘๘ 
เสนอราคา 
๔,๒๑๒.๒๑ 

หจก.โตโยต้า 
๑๙๘๘ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๔,๒๑๒.๓๑ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ  
ส่งของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๑๗/๖๕
ลงวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๕ 

         
๑๒ จ้างซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศ 
๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญแอร์ 

เสนอราคา 
๓,๖๐๐.๐๐ 

ร้านยิ่งเจริญแอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 
๓,๖๐๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี ๑๘/๖๕ 
ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๕ 



 

ล าดับ
ที ่

รายการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคา และราคาที่

เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่หรือวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อหรือจัด

จ้าง 

๑๓ ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม ความโปร่งใส  
สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 

๓๑,๕๒๐.๐๐ ๓๑,๕๒๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส พี เค คอม
โซลูชั่น 
เสนอราคา 
๓๑,๕๒๐.๐๐ 

ร้านเอส พี เค คอม
โซลูชั่น 
ราคาที่ตกลงซื้อ 
๓๑,๕๒๐.๐๐ 

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ ส่ง
ของภายใน
ก าหนดเวลา 

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๖/๖๕ 
ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕ 

         
         

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕ 


