
 

                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช                              
ที ่                               วันที ่    28 กุมภาพันธ์  ๒๕65                  .     

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565                                        .     
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

                     ด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ 
  กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ   

1. เพื่อโปรดทราบสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
  2. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
                         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 าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
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 ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูล
ฝอย เดือนมกราคม 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   
หนูหนอง 

3,000  นายสมยศ   
หนูหนอง 

3,000 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 
6/2565 

1 ก.พ.65 

2 วัสดุส านักงาน 2,480 2,480 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 2,480 ร้านพิบูลภัณฑ์ 2,480 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 
5/2565 

10 ก.พ.65 



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 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

1,940 1,940 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 1,940 ร้านพิบูลภัณฑ์ 1,940 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 
6/2565 

10 ก.พ.65 

4 วัสดุคอมพิวเตอร์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2,480 2,480 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอ
ที ซิสเต็ม จ ากัด 

2,480 บริษัท ยูนิตี้ ไอ
ที ซิสเต็ม จ ากัด 

2,480 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 

10 ก.พ.65 

 
 
 



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 วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสมยงค์
พาณิช 

2,200 ร้านสมยงค์
พาณิช 

2,200 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 
8/2565 

10 ก.พ.65 

6 วัสดุไฟฟ้า 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.หาดใหญ่
เซอร์วิส 

3,500 หจก.หาดใหญ่
เซอร์วิส 

3,500 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

9/65 10 ก.พ..65 

 
 
 



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 

7 ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร 4,550 4,550 เฉพาะเจาะจง ร้านซีร็อก  
เซ็นเตอร์ 

4,550 ร้านซีร็อก  
เซ็นเตอร์ 

4,550 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 
9/2565 

10 ก.พ. 65 

8 ค่าวัสดุส านักงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 4,000 ร้านพิบูลภัณฑ์ 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 
10/2565 

11 ก.พ. 65 

 
 
 



 
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 

9 ค่าวัสดุส านักงาน กิจการ
ปัจฉิมนิเทศ 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 1,600 ร้านพิบูลภัณฑ์ 1,600 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

รายงานเลขที่ 
11/2565 

15 ก.พ. 65 

10 ค่าวัสดุส านักงานตรายาง 2,660 2,660 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติ 
ตรายาง 

2,660 ร้านสุชาติ 
ตรายาง 

2,660 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 
12/2565 

22 ก.พ. 65 

 
 



ที ่ งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/
เช่า จัด

จ้าง 

ราคา
กลาง 

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 

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพริ้น 

9,935 9,935 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

9,935 ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

9,935 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 
14/2565 

23 ก.พ. 65 

12 ค่าวัสดุส านักงาน งาน
วัดผล 

23,636 23,636 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 23,636 ร้านพิบูลภัณฑ์ 23,636 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 
15/2565 

23 ก.พ. 65 

 
 
 



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 

13 วัสดุส านักงานกจิกรรม
นิเทศภายใน 

9,490 9,490 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 9,490 ร้านพิบูลภัณฑ์ 9,490 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 
16/2565 

23 ก.พ. 65 

14 วัสดุส านักงาน กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน
สายสะพาย

ราคาส่ง 

2,000 ร้าน
สายสะพาย

ราคาส่ง 

2,000 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 
14/2565 

25 ก.พ. 65 

 
 
 



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 

15 ค่าวัสดุส านักงาน 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านร าลึก 1,800 ร้านร าลึก 1,800 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 
14/2565 

25 ก.พ. 65 

16 ค่าวัสดุส านักงาน 9,226 9,226 เฉพาะเจาะจง ร้านบาหยาฟ
ลาวเวอร ์

9,226 ร้านบาหยาฟ
ลาวเวอร ์

9,226 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 
15/2565 

25 ก.พ. 65 

 


