
 

                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช                              
ที ่                               วันที ่    31 ธันวาคม  ๒๕64                  .     

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2564                                        .     
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

                     ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 
  กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ   

1. เพื่อโปรดทราบสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2564 
  2. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 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 าเดือนธันวาคม 2564 
ที ่ งานที่จัดซื้อหรือ

จัดจ้าง 
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 ค่าวัสดุหมึก,กระดาษไข  
ดูโปร 

24,053.60 24,053.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโปร 
ประเทศไทย 

จ ากัด 

24,053.60 บริษัท ดูโปร 
ประเทศไทย 

จ ากัด 

24,053.60 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 
พ.ร.บ. จัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2) (ข) 
กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

รายงานเลขที่ 
6/2565 

1 ธ.ค. 64 

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านไซเบอร์ไลฟ์
ไอที 

1,500 ร้านไซเบอร์ไลฟ์
ไอที 

1,500 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 
5/2565 

1 ธ.ค.64 



ที ่ งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

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 จ้างเหมาซ่อมแอร ์ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแอร์ 
ทุ่งสง 

4,000 ร้านสยามแอร์ 
ทุ่งสง 

4,000 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 
3/2565 

1 ธ.ค. 64 

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้
โรงเรียน 

722.25 722.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า 
นครศรีธรรมราช 

(สาขาทุ่งสง) 

722.25 บริษัท โตโยต้า 
นครศรีธรรมราช 

(สาขาทุ่งสง) 

722.25 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 
4/2565 

1 ธ.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 

4 ค่าครุภัณฑ์ส านักงานตู้เก็บ
เอกสาร 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 15,000 ร้านพิบูลภัณฑ์ 15,000 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 
10/2565 

9 ธ.ค.64 

5 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 9,600 ร้านพิบูลภัณฑ์ 9,600 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

พ.ร.บ. จัดซ้ือจัด
จ้างฯ พ.ศ.2560 
มาตรา 56(2) (ข) 

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

12/65 11 ธ.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 

6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 39,961 39,961 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 39,961 ร้านพิบูลภัณฑ์ 39,961 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 
13/2565 

10 ธ.ค.64 

7 ค่าครุภัณฑ์ส านักงานตู้เก็บ
เอกสาร 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 15,000 ร้านพิบูลภัณฑ์ 15,000 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 
10/2565 

9 ธ.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 

8 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระ
ภาษาตา่งประเทศ 

5,180 5,180 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 5,180 5,180 5,180 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 
7/2565 

22 ธ.ค.64 

9 จ้างเหมาเทคอนกรีตหน้า
ห้องดนตรี 

7,179.30 7,179.30 เฉพาะเจาะจง นายสงัด  
ตันติกิตติชัย 

7,179.30 นายสงัด  
ตันติกิตติชัย 

7,179.30 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 
4/2565 

30 ธ.ค.64 

 


