
 

                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช                              
ที ่                               วันที ่    31 มีนาคม  ๒๕65                  .     

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมีนาคม 2565                                        .     
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

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

1. เพื่อโปรดทราบสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมีนาคม 2565 
  2. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมีนาคม 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 าเดือนมีนาคม 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 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
สีทาโต๊ะ – เก้าอี้นกัเรียน 

4,680 4,680 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเพ้นท์ 4,680 ร้านไทยเพ้นท์ 4,680 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 

1 มี.ค.65 

2 วัสดุส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

9,080 9,080 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 9,080 ร้านพิบูลภัณฑ์ 9,080 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 
17/2565 

1 มี.ค.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 ค่าวัสดุส านักงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

14,044 14,044 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 14,044 ร้านพิบูลภัณฑ์ 14,044 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 
18/2565 

1 มี.ค.65 

4 ค่าจ้างจัดท าปา้ยไวนิลรับ
สมัครนักเรียน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านการกรณ์
โฆษณา 

5,000 ร้านการกรณ์
โฆษณา 

5,000 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 
5/2565 

3 มี.ค.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 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัด
หญ้า 

2,520 2,520 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริ
จรรยา ชูศร ี

2,520 นางสาวศิริ
จรรยา ชูศร ี

2,520 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

15/2565 11 มี.ค. 65 

6 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถเข็น 1,450 1,450 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ ์
มณีลาภ 

1,450 นายสุรศักดิ ์
มณีลาภ 

1,450 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 

4 มี.ค. 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 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งสง
สื่อสาร 

1,150 ร้านทุ่งสง
สื่อสาร 

1,150 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

17/65 4 มี.ค.65 

8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
หมึก Epson L3110 

4,592 4,592 ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

4,592 ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

4,592 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

18/65 14 มี.ค.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 วัสดุส านักงาน งานการเงิน 7,215 7,215 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 7,215 ร้านพิบูลภัณฑ์ 7,215 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 
19/2565 

22 มี.ค. 65 

10 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
งานการเงิน 

22,702 22,702 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

22,702 ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

22,702 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 
20/2565 

23 มี.ค. 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 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
แก้วกาแฟ 

30,840 30,840 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 30,840 ร้านพิบูลภัณฑ์ 30,840 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 
21/2565 

23 มี.ค. 65 

12 ค่าวัสดุส านักงาน 
กรอบรูป 

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 
22/2565 

23 มี.ค. 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 ค่าแอลกอฮอล ์
 

6,050 6,050 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 6,050 ร้านพิบูลภัณฑ์ 6,050 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 
23/2565 

23 มี.ค.65 

14 วัสดุไฟฟ้า 10,785 10,785 เฉพาะเจาะจง หจก.จีพี.
โฮมมาร์ท 

10,785 หจก.จีพี.
โฮมมาร์ท 

10,785 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 
25/2565 

24 มี.ค.65 

 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG3ebsj_P5AhXC-TgGHaFDChIQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C&usg=AOvVaw1MrIn_2duaOd6nG8QREKnX
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG3ebsj_P5AhXC-TgGHaFDChIQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C&usg=AOvVaw1MrIn_2duaOd6nG8QREKnX


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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งาน
วัดผล 

28,240 28,240 เฉพาะเจาะจง 28,240 28,240 ร้าน เอเจ
คอมพิวเตอร์ 

28,240 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 
24/2565 

24 มี.ค.65 

16 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โต๊ะเก้าอี้คร ู

12,900 12,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุกกะ
โด่ง จ ากัด 

12,900 บริษัท ปุกกะ
โด่ง จ ากัด 

12,900 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 
26/2565 

24 มี.ค.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 

17 ค่าจ้างเทคอนกรีตหน้า
ประตูโรงเรียน 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสงัด  
ตันติกิตติชัย 

7,000 นายสงัด  
ตันติกิตติชัย 

7,000 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 

24 มี.ค.65 

18 ค่าจ้างปรับปรุงคูระบายน้ า
อาคาร 1 

214,800 214,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สัมฤทธิ์
รับเหมา
ก่อสร้าง 

214,800 หจก.สัมฤทธิ์
รับเหมา
ก่อสร้าง 

214,800 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 
1/2565 

30 มี.ค.65 

 


