
 

                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช                              
ที ่                               วันที ่    30 มิถุนายน 2565                                     

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน 2565                                        .     
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

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

1. เพื่อโปรดทราบสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน 2565 
  2. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมิถุนายน 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 าเดือนมิถุนายน 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 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ 
หนูหนอง 

4,500 นายสมยศ 
หนูหนอง 

4,500 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 
20/2565 

1 มิ.ย. 65 

2 ค่านิตยสารและวารสาร 857 857 เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งสงบุ๊ค
เฮาส์ 

857 ร้านทุ่งสงบุ๊ค
เฮาส์ 

857 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 

1 มิ.ย. 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 ค่าจ้างติดต้ังเครื่องกรอง
น้้าส้าหรับนักเรียน 

29,700 29,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สิริเครื่อง
เย็น แอนด์ 
เซอร์วิส 

29,700 หจก.สิริเครื่อง
เย็น แอนด์ 
เซอร์วิส 

29,700 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 
17/2565 

1 มิ.ย. 65 

4 ค่าจ้างขยายท่อน้า้ดื่มน้้า
ใช้ในโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สัมฤทธิ์
รับเหมาก่อสร้าง 

51,000 หจก.สัมฤทธิ์
รับเหมาก่อสร้าง 

51,000 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 
18/2565 

6 พ.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 ค่าวัสดุส้ินเปลืองส้านักงาน 
วัสดกิจกรรมวันไหว้ครู 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 2,500 ร้านพิบูลภัณฑ์ 2,500 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

22/2565 6 มิ.ย.65 

6 วัสดุส้านักงาน สือ่การ
เรียนการสอน 

2,702 2,702 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 2,702 ร้านพิบูลภัณฑ์ 2,702 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 
23/2565 

7 มิ.ย. 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 วัสดุเผยแพร่และโฆษณา  
วิทยุช่วยสอน 

2,950 2,950 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 2,950 ร้านพิบูลภัณฑ์ 2,950 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

24/65 7 มิ.ย. 65 

8 ค่าครุภัณฑ์แผยแพร่และ
โฆษณา 
ทีวี LED 

295,470 295,470 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเจ
คอมพิวเตอร์ 

295,470 ร้าน เอเจ
คอมพิวเตอร์ 

295,470 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

44/65 9 มิ.ย. 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 ค่าวัสดุส้านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 10,000 ร้านพิบูลภัณฑ์ 10,000 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 
45/2565 

13 มิ.ย. 65 

10 ค่าจ้างท้ากระดานไวบอร์ด 6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง ร้านกันต์ศิลป์
ดีไซน์ 

6,600 ร้านกันต์ศิลป์
ดีไซน์ 

6,600 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 
46/2565 

13 มิ.ย. 65 

 
 
 



ที ่ งานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง 

วงเงินที่
จัดซื้อ/
เช่า จัด

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายช่ือผู้
เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ราคาที่ตก
ลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง 

วันที่ของ
สัญญา
หรือ

ข้อตกลง
ในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณ
รอบๆ โรงเรียน 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ 
ศรีสุข 

5,000 นายเจริญ 
ศรีสุข 

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 
19/2565 

16 มิ.ย. 65 

12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์หอ้ง
พิพิธภัณฑ์ 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแอร์ 
ทุ่งสง 

2,400 ร้านสยามแอร์ 
ทุ่งสง 

2,400 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 

16 มิ.ย. 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 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร์หอ้ง
คอมฯ 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแอร์ 
ทุ่งสง 

2,800 ร้านสยามแอร์ 
ทุ่งสง 

2,800 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 
22/2565 

16 มิ.ย. 65 

14 ค่าจ้างท้าป้ายไวนิล ร.10 
และราชิน ี

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านกันต์ศิลป์
ดีไซน์ 

2,800 ร้านกันต์ศิลป์
ดีไซน์ 

2,800 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 
23/2565 

17 มิ.ย. 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 ค่าจ้างซ่อมกระจกหน้าต่าง 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1,2 

44,050 44,050 เฉพาะเจาะจง ศ.เจริญ
อลูมิเนียม 

44,050 ศ.เจริญ
อลูมิเนียม 

44,050 
 

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 
20/2565 

17 มิ.ย. 65 

16 ค่าวัสด-ุ อุปกรณ์ 
ส้านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

24,960 24,960 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 24,960 ร้านพิบูลภัณฑ์ 24,960 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 
47/2565 

20 มิ.ย. 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 ค่าวัสดุส้ินเปลืองส้านักงาน 
กระดาษส้านกังาน
วิทยาศาสตร์ 

10,450 10,450 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 10,450 ร้านพิบูลภัณฑ์ 10,450 
 

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 
48/2565 

20 มิ.ย. 65 

18 ค่าวัสดุส้านักงาน กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

23,435 23,435 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 23,435 ร้านพิบูลภัณฑ์ 23,435 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 
48/2565 

22  มิ.ย. 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 

19 วัสดุส้านักงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

7,310 7,310 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 7,310 ร้านพิบูลภัณฑ์ 7,310 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 
50/2565 

23 มิ.ย. 65 

20 ค่าจ้างติดต้ังกระจกโต๊ะครู 5,830 5,830 เฉพาะเจาะจง ศ.เจริญกิจ 
อลูมิเนียม-ฝ้า

เพดาน 

5,830 ศ.เจริญกิจ 
อลูมิเนียม-ฝ้า

เพดาน 

5,830 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  มิ.ย. 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 

21 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมแห่
เทียนพรรษา 

6,010 6,010 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 6,010 ร้านพิบูลภัณฑ์ 6,010 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 
51/2565 

24 มิ.ย. 65 

22 ค่าวัสดุส้านักงาน 6,900 6,900 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 6,900 ร้านพิบูลภัณฑ์ 6,900 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 
52/2565 

24 มิ.ย. 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 

23 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 31,100 31,100 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

31,100 ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

31,100 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 
53/2565 

27 มิ.ย. 65 

24 ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน 117,400 117,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ปุกกะโด่ง 117,400 หจก.ปุกกะโด่ง 117,400 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 
54/2565 

27 มิ.ย. 65 

 


