
 

 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตุลาคม 2564 – มนีาคม 2565 



                  แบบ สขร.1 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1. เครื่องทองน้อย 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอรร์ิช 790.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 001/2565 11 ตุลาคม 2564 
2. หมึกพิมพ์ HP 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. สุพจน์เปเปอร์ จ ากัด 3,250.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 002/2565 14 ตุลาคม 2564 
3. น  ามันดีเซล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปิโตรเลียมไทยคอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด 
500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 003/2565 15 ตุลาคม 2564 

4. การเตรียมความพร้อม
การจัดการเรยีนการสอน
ช่วงไวรัสโคโรน่า2019 

6,390.00 6,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอรร์ิช 6,390.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 004/2565 25 ตุลาคม 2564 

5. ใบมีดตัดหญ้า 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง เวียงสระแมชซีน 220.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 005/2565 27 ตุลาคม 2564 
6. ไกรโพเซต 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ว.เกษตร 15 620.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 006/2565 27 ตุลาคม 2564 
7. ยาฉีดหญา้ 575.00 575.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญารตัน์ ฤทธิชัย 575.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 007/2565 29 ตุลาคม 2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564  
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1. ค่าจ้างท าความสะอาด
อาคารเรยีนพิชญ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  โพธ์ิค าเรือง 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 001/2565 1 ตุลาคม 2564 

2. จ้างท าไวนิลฉีดวัคซีนโค
วิด 2019 

890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง นครศิลปด์ิจิตอลแล็บ 890.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 001.1/2565 1 ตุลาคม 2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการซื้อ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1. เติมน  ามันรถโรงเรียน 500.00.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 

500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 008/2565 9 พฤศจิกายน 2564 

2. ซื อวัสดุส านักงาน 47,335.00 47,335.00 เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์ริช 47,335.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 009/2565 15 พฤศจิกายน 2564 

3. ซื ออุปกรณส์ร้างคูน  า 1,495.00 1,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์ภัณฑ์เฮ้าส์

บ้านส้อง จ ากัด 

1,495.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 010/2565 15 พฤศจิกายน 2564 

4. เครื่องปริ นเตอร ์ 5,950.00 5,990.00 เฉพาะเจาะจง บ. สุพจน์เปเปอร์ จ ากัด 5,950.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 011/2565 16 พฤศจิกายน 2564 

5. เครื่องฉีดน  า 5,000.00 2,740.00 เฉพาะเจาะจง บ. สุพจน์เปเปอร์ จ ากัด 2,740.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 012/2565 17 พฤศจิกายน 2564 

6. ตู้เอกสารและบอร์ด 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง ซุปเปอร์ริช 12,300.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 013/2565 22 พฤศจิกายน 2564 

7. เครื่องตรวจ ATK 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุติกาญจน์พาณิชย ์ 22,500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 014/2565 23 พฤศจิกายน 2564 

8. เครื่องดนตรีอังกาลุง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง เนรมิตดนตร ี 21,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 015/2565 23 พฤศจิกายน 2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1. จ้างท าความสะอาด
อาคารพิชญ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  โพธ์ิค าเรือง 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 003/2565 1 พฤศจิกายน 2564 

2 ค่าถ่ายเอกสาร 1,529 1,529 เฉพาะเจาะจง ธัญญารตัน์โอเอ 1,529.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 004/2565 4 พฤศจิกายน 2564 

3. ไวนิลโฟมบอร์ดโควิด19 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง (ส านักงานใหญ่) 

2,200.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 005/2565 5 พฤศจิกายน 2564 

4. จ้างปรับปรุงกล้องวงจร
ปิด 

17,050.00 17,050.00 เฉพาะเจาะจง สุดประเสริฐสื่อสาร 17,050 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 006/2565 8 พฤศจิกายน 2564 

5. จ้างท า ปพ.5 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง (ส านักงานใหญ่) 

7,000 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 007/2565 15 พฤศจิกายน 2564 

6. จ้างท าไวนิล  
*หมายเหตุ ยกเลิก 

- - - - - - 008/2565 - 

7. ซ่อมเครื่องปริ น 
*หมายเหตุ ยกเลิก 

- - - - - - 009/2565 - 



แบบสรุปผลการด าเนินการซื้อ ในรอบเดือนธันวาคม 2564 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1. เติมน  ามันรถโรงเรียน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 

1,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 016/2565 8 ธันวาคม 2564 

2. ซื ออุปกรณ์ศลิปะ 9,250.00 9,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. สุพจน์เปเปอร์ จ ากัด 9,250.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 017/2565 13 ธันวาคม 2564 
3. ตกแต่งบรรยากาศ

ห้องเรียน 
1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง มิสเตอร์แคน 1,890.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 018/2565 13 ธันวาคม 2564 

4. เติมน  ามันรถโรงเรียน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 

500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 025/2565 30 ธันวาคม 2564 

5. สาย HDMI 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.วิศวกรรม 1,200.00.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 026/2565 30 ธันวาคม 2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1. จ้างท าความสะอาด
อาคารพิชญ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 
นางสุภาพร  โพธ์ิค าเรือง 

10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 010/2565 1 ธันวาคม 2564 

2. จ้างถ่ายเอกสาร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ธัญญารตัน์โอเอ 1,200.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 011/2565 1 ธันวาคม 2564 
3. จ้างท าอาหาร 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทตกุลวีป สตุตัน 5,400.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 012.1/2565 2 ธันวาคม 2564 
4. จ้างถ่ายเอกสาร+เข้า

เล่ม 
2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง 

ธัญญารตัน์โอเอ 
2,160.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 012.2/2565 2 ธันวาคม 2564 

5. ไวนิลปีใหม ่ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นครศิลปด์ิจิตอลแล็บ 2,160.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 013/2565 7 ธันวาคม 2564 
6. จ้างท าแผนที่โรงเรียน+

ป้าย 
19,710.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง 

มิสเตอร์แคน 
19,700.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 014/2565 8 ธันวาคม 2564 

7. ซ่อมแซมอาคารเรยีน 179,900.00 179,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จักรพรรดิ59 

179,900.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 015/2565 9 ธันวาคม 2564 



แบบสรุปผลการด าเนินการซื้อ ในรอบเดือน มกราคม 2565 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1. ต้นไม ้ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ก้าวเก้ากรีนการเ์ด้นท์ 8,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 021/2565 13 มกราคม 2565 
2. โน๊ตบุ๊คกลุม่สาระสังคม

ศึกษา 
23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง แอดไวซบ์้านนาสาร 23,900.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 022/2565 20 มกราคม 2565 

3. ซื อวัสดุจัดการเรียนการ
ทักษะอาชีพ 

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุติกาญจน์พาณิชย ์ 4,500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 023/2565 21 มกราคม 2565 

4. ซื ออุปกรณ์ห้องน  า 4,812.00 4,812.00 เฉพาะเจาะจง บ. สุพจน์เปเปอร์ จ ากัด 4,812.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 024/2565 24 มกราคม 2565 
5. ซื อวัสดุพัฒนากลุม่สาระ 22,605.00 22,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายของทุกอย่าง 22,605.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 025/2565 24 มกราคม 2565 
6. เติมน  ามันรถโรงเรียน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปิโตรเลียมไทยคอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด 
500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 026/2565 28 มกราคม 2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1. จ้างท าความสะอาด
อาคารพิชญ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  โพธ์ิค าเรือง 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 016/2565 4 มกราคม 2565 

2. ตกแต่งบรรยากาศ
ห้องเรียน 

1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บ. สุพจน์เปเปอร์ จ ากัด 1,890.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 017/2565 12 มกราคม 2565 

3. จ้างตัดหญา้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสรี สุขมนต ์ 2,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 018/2565 17 มกราคม 2565 
4. จ้างถ่ายเอกสาร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ธัญญารตัน์โอเอ 1,200.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 019/2565 18 มกราคม 2565 
5. จ้างท าไวนิลรับสมัคร

นักเรียน 
5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นครศิลปด์ิจิตอลแล็บ 5,700.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 020/2565 27 มกราคม 2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

1. เติมน  ามันรถโรงเรียน 500 500 เฉพาะเจาะจง บ. ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 

500 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 027/2565 4 กุมภาพันธ ์2565 

2. ซื ออุปกรณ์จดัท า
เศรษฐกิจพอเพียง 

49,105 49,105 เฉพาะเจาะจง ร้านขายของทุกอย่าง 49,105 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 028.1/2565 7 กุมภาพันธ ์2565 

3. ซื อ ปพ.2 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง (ส านักงานใหญ่) 

2,400 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 028.2/2565 7 กุมภาพันธ ์2565 

4. วัสดุอุปกรณ์สภานักเรียน 11,200 11,200 เฉพาะเจาะจง องค์การค้า สกสค. 11,200 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 029/2565 10 กุมภาพันธ2์565 
5. กระดาษ A4 23,500 23,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์

จ ากัด 
23,500 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 030/2565 23 กุมภาพันธ2์565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัด 
เลือกโดยสรุป 

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

1. ค่าจ้างท าความสะอาด
อาคารเรยีน 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  โพธ์ิค า
เรือง 

10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 021.1/2565 1 กุมภาพันธ ์2565 

2. จ้างท าไวนิลเปดิบ้าน
วิชาการ 

25,830.00 25,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

25,830.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 021.2/2565 9 กุมภาพันธ ์2565 

3. จ้างเช่าเหมาเต้นท ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสรี สุขมนต ์ 4,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 022.1/2565 15 กุมภาพันธ ์2565 
4. จ้างซ่อมแอร ์ 14,780.00 14,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาชาญการช่าง 14,780.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 022.2/2565 22 กุมภาพันธ ์2565 
5. จ้างท า VDO โรงเรยีน 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส เพชรโพธิ 13,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 023/2565 23 กุมภาพันธ ์2565 
6. จ้างถ่ายเอกสาร 2,197.00 2,197.00 เฉพาะเจาะจง ธัญญารตัน์โอเอ 2,197.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 024/2565 24 กุมภาพันธ ์2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มีนาคม 2565 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

 
 
 
 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1. เติมน  ามันรถโรงเรียน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 

2,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 031/2565 2 มีนาคม 2565 

2. ปรังปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

4,907.00 4,907.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

4,907.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 032/2565 9 มีนาคม 2565 

3. ซื อหญ้าเทียมและผ้าทอ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง จีเคช็อป 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 033/2565 9 มีนาคม 2565 
4. ซื ออุปกรณ์คหกรรม 5,938.00 5,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์

จ ากัด 
5,938.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 034/2565 10 มีนาคม 2565 

5. ซื อน  ามันตัดหญ้า 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ปิโตรเลียมไทยคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด 

10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 035/2565 10 มีนาคม 2565 

6. จัดกิจกรรมปัจฉิมนเิทศ 23,765.00 23,765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายของทุกอย่าง 23,765.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 036/2565 21 มีนาคม 2565 
7. ค่าหนังสือเรยีน ปี

การศึกษา 2565 
599,803.00 486,000.00 วิธีคัดเลือก หจก. สุราษฎร์ธนโชค 486,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 037/2565 29 มีนาคม 2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1. ค่าจ้างท าความสะอาด
อาคารพิชญ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  โพธ์ิค าเรือง 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 025/2565 1 มีนาคม 2565 

2. จ้างท าอาหารรับสมัคร
นักเรียน 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิทย์ ไทยเกดิ 4,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 026/2565 7 มีนาคม 2565 

3. จ้างท าป้ายบุคลากร 22,910.00 22,910.00 เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สุพจน์ เปเปอร์

จ ากัด 
22,910.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 027/2565 

9 มีนาคม 2565 

4. จ้างท าไวนิลรับสมัคร
นักเรียน 

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

2,400.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 028/2565 9 มีนาคม 2565 

5. จ้างถ่ายเอกสาร 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธัญญารัตน์ โอเอ. จ ากัด 870.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 029/2565 มีนาคม 2565 
6. จ้างท าไวนิล  

*หมายเหตุ ยกเลิก 
- - - - - - 008/2565 - 




