
 

                         บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช                              
ที ่                               วันที ่    29  เมษายน  ๒๕65                  .     

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน 2565                                        .     
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

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

1. เพื่อโปรดทราบสรุปผลด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน 2565 
  2. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน 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 าเดือนเมษายน 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 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า
บริเวณรอบๆ 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 
7/2565 

5 เม.ย. 65 

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแอร ์ 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามแอร์ 12,500 ร้านสยามแอร์ 12,500 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 
8/2565 

5 เม.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 ค่าจ้างเหมาท าฉากกั้นโค
วิท 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิเดช เกิด
เกิดศรี 

25,000 นายอภิเดช เกิด
เกิดศรี 

25,000 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 

5 เม.ย. 65 

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมฝ้า 
เพดาน หลังคา  
ห้องคอมพิวเตอร ์

16,300 16,300 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ   
ตันติกิตติชัย 

16,300 นายสมชาติ   
ตันติกิตติชัย 

16,300 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 

5 เม.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 

5 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้
เอกสารงานวัดผล 

22,200 22,200 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 22,200 ร้านพิบูลภัณฑ์ 22,200 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

27/2565 5 เม.ย. 65 

6 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โซฟา+โต๊ะประชุม 

29,800 29,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุกกะ
โด่ง จ ากัด 

29,800 บริษัท ปุกกะ
โด่ง จ ากัด 

29,800 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 
28/2565 

5 เม.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 ค่าวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 12,519 12,519 เฉพาะเจาะจง หจก.มหานคร
ภัณฑ์การ

ไฟฟ้า 

12,519 หจก.มหานคร
ภัณฑ์การไฟฟ้า 

12,519 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

29/65 5 เม.ย.65 

8 ค่าครุภัณฑ์เผยแพร่และ
โฆษณา 

40,300 40,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

40,300 ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

40,300 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

30/65 5 เม.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 ค่าครุภัณฑ์เผยแพร่และ
โฆษณา 

13,300 13,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

13,300 ร้านเอเจ
คอมพิวเตอร์ 

13,300 ราคาเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
ภายในวงเงินที่
ได้รับความคิด
เห็นชอบ ตาม 

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

กฎ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ข้อ 79 

30/65 5 เม.ย.65 

10 ค่าครุภัณฑ์เครื่องขัดพื้น 40,300 40,300 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 40,300 ร้านพิบูลภัณฑ์ 40,300 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 
31/2565 

8 เม.ย.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 ค่าวัสดุกีฬา 46,490 46,490 เฉพาะเจาะจง ร้านสมยงค์ 
พาณิช 

46,490 ร้านสมยงค์ 
พาณิช 

46,490 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 
32/2565 

8 เม.ย.65 

12 ค่าวัสดุก่อสร้าง 19,700 19,700 เฉพาะเจาะจง หจก.จีพี
โฮมมาร์ท 

19,700 หจก.จีพี
โฮมมาร์ท 

19,700 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 
33/2565 

8 เม.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 ค่าจ้างปรับปรุงระบบ
น้ าประปา 

9,175 9,175 เฉพาะเจาะจง นายปัณญสิทธิ ์
งามอยู ่

9,175 นายปัณญสิทธิ ์
งามอยู ่

9,175 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 
12/2565 

8 เม.ย.65 

14 ค่าจ้างปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าโรงอาหาร 

33,000 33,000 เฉพาะเจาะจง นายปัณญสิทธิ ์
งามอยู ่

33,000 นายปัณญสิทธิ ์
งามอยู ่

33,000 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 
13/2565 

8 เม.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 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 648 648 เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 
โฆษณา 

648 ร้าน 108 
โฆษณา 

648 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 

12 เม.ย.65 

16 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้
โรงเรียน 

2,295.15 2,295.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โดโย
ต้านครศรี
ธรรมราช  

(สาขาทุ่งสง) 

2,295.15 บริษัท โดโย
ต้านครศรี
ธรรมราช  

(สาขาทุ่งสง) 

2,295.15 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 

18 เม.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 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

1,320 1,320 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ 
มณีลาภ 

1,320 นางอุไรวรรณ 
มณีลาภ 

1,320 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 

19 เม.ย.65 

18 ค่าจ้างท าประตูสแตนเลส 81,250 81,250 เฉพาะเจาะจง ร้านใส่ใจส
แตนเลส 

81,250 ร้านใส่ใจสแตน
เลส 

81,250 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 
14/2565 

26 เม.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 ค่าหนังสือเรียนฟรี 15  1,520,000 1,520,000 คัดเลือก หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

1,520,000 หจก.เชวงว่อง
วาณิช 

1,520,000 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 
34/2565 

27 เม.ย.65 

20 ค่าวัสดุส านักงาน ค่าย
ประชาธิปไตย 

6,570 6,570 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลภัณฑ์ 6,570 ร้านพิบูลภัณฑ์ 6,570 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 
34/2565 

29 เม.ย.65 

 


