
 

                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช                              
ที ่                               วันที ่    29  ตุลาคม  ๒๕64                  .     

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 2564                                             .     
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

                     ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 
  กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ   

1. เพื่อโปรดทราบสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 2564 
  2. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 2564  
                         บนเว็ปไซต์ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

                      ตรวจเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้อง  เห็นควรอนุมัติให้เบิกได้ 
 
 
                                                                            ( นางสุภาพร  ไชยรัตน ์) 
                                                                                 ลูกจ้างชั่วคราว 
                                                                             
 
  
          (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
       รองผู้อ านวยการการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 
 
                                                                              (นายจิรัฎฐ์  รัตนพันธ์) 
                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ข้อมูลประจ าเดือนตุลาคม 2564 
ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัด

จ้าง 
วงเงินที่

จัดซื้อ/เช่า 
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง 

วันที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้
โรงเรียน 160000 กม 

5,472.52 5,472.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโย
ต้านครศรี
ธรรมราช 
จ ากัด (ทุ่งสง) 

 

5,472.52 บริษัท โตโย
ต้านครศรี
ธรรมราช 
จ ากัด (ทุ่งสง) 

 

5,472.52 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2) (ข) 
กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

รายงานเลขที่ 
1/2565 

7 ต.ค. 2564 

2 ค่ากระดาษส านกังาน 57,250 57,250 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ 
เอส ที ออโต
เมชั่น จ ากัด 

57,250 บริษัท อาร์ 
เอส ที ออโต
เมชั่น จ ากัด 

57,250 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2) (ข) 
กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

รายงานเลขที่ 
1/2565 

11 ต.ค. 2564 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz95TMwvD5AhXh8jgGHWkhCAcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Findex.php%2Fapp%2Fdealer%2Ffnc%2Fprint_detail%2Fdealer_id%2F432&usg=AOvVaw1xun1JzitI0juVmuDvjm3F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz95TMwvD5AhXh8jgGHWkhCAcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Findex.php%2Fapp%2Fdealer%2Ffnc%2Fprint_detail%2Fdealer_id%2F432&usg=AOvVaw1xun1JzitI0juVmuDvjm3F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz95TMwvD5AhXh8jgGHWkhCAcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Findex.php%2Fapp%2Fdealer%2Ffnc%2Fprint_detail%2Fdealer_id%2F432&usg=AOvVaw1xun1JzitI0juVmuDvjm3F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz95TMwvD5AhXh8jgGHWkhCAcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Findex.php%2Fapp%2Fdealer%2Ffnc%2Fprint_detail%2Fdealer_id%2F432&usg=AOvVaw1xun1JzitI0juVmuDvjm3F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz95TMwvD5AhXh8jgGHWkhCAcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Findex.php%2Fapp%2Fdealer%2Ffnc%2Fprint_detail%2Fdealer_id%2F432&usg=AOvVaw1xun1JzitI0juVmuDvjm3F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz95TMwvD5AhXh8jgGHWkhCAcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Findex.php%2Fapp%2Fdealer%2Ffnc%2Fprint_detail%2Fdealer_id%2F432&usg=AOvVaw1xun1JzitI0juVmuDvjm3F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz95TMwvD5AhXh8jgGHWkhCAcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Findex.php%2Fapp%2Fdealer%2Ffnc%2Fprint_detail%2Fdealer_id%2F432&usg=AOvVaw1xun1JzitI0juVmuDvjm3F
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz95TMwvD5AhXh8jgGHWkhCAcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Findex.php%2Fapp%2Fdealer%2Ffnc%2Fprint_detail%2Fdealer_id%2F432&usg=AOvVaw1xun1JzitI0juVmuDvjm3F


 

ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/เช่า 

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง 

วันที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง 

3 ค่าหมึกเครื่องพิมพ์กิจการ
นักเรียน 

3,520 3,520 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก่ง
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ไอที 

จ ากัด 

3,520 บริษัท เก่ง
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ไอที 

จ ากัด 

5,472.52 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2) (ข) 
กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

รายงานเลขที่ 
1/2565 

11 ต.ค.64 

4 ค่าจ้างเหมาฉีดหญา้ 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์  
มณีลาภ 

2,700 นายสุรศักดิ์  
มณีลาภ 

2,700 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2) (ข) 
กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

รายงานเลขที่ 
1/2565 

28 ต.ค.64 

 
 



ที ่ งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/เช่า 

จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง 

วันที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์งาน
การเงิน 

11,660 11,660 เฉพาะเจาะจง บริษัทเก่ง
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ไอที 

จ ากัด 

11,660 บริษัทเก่ง
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ไอที 

จ ากัด 

11,660 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2) (ข) 
กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

รายงานเลขที่ 
2/2565 

11 ต.ค.64 

6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์งาน
บุคคล 

12,550 12,550 เฉพาะเจาะจง บริษัทเก่ง
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ไอที 

จ ากัด 

12,550 บริษัทเก่ง
คอมพิวเตอร์ 
แอนด์ ไอที 

จ ากัด 

12,550 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 
พ.ร.บ. จัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2) (ข) 
กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

รายงานเลขที่ 
1/2565 

11 ต.ค.64 

 
 


