
 

 

 

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

เมษายน 2565 – กันยายน 2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน เมษายน 2565 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 
*หมายเหตุ ไมม่ีการจัดซื้อในเดือนเมษายน2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

          



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 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. ค่างจ้างถ่ายเอกสาร 287.00 287.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธัญญารัตน์ โอเอ. จ ากัด 287.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 031/2565 1 เมษายน  2565 
2. ค่าจ้างท าความสะอาด

อาคารเรยีน 
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  โพธ์ิค าเรือง 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 032/2565 1 เมษายน  2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน พฤษภาคม 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. ซื อเครื่องตรวจ ATK  
หมายเหตุ *งบเทศบาล 

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายของทุกอย่าง 25,500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 038/2565 10 พฤษภาคม 65 

2. ซื อยา และเวชภณัฑ ์ 11,218.00 11,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สอง ป.วทิยาภัณฑ ์ 11,218.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 039/2565 24 พฤษภาคม 65 

3. ซื อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน  านักเรียน 

9,677.00 9,677.00 ฉพาะเจาะจง ร้านเฉียงพร้าคา้วัสด ุ 9,677.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 040/2565 24 พฤษภาคม 65 

4. ซื อวัสดุจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี 

13,400.00 13,400.00 ฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

13,400.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 041/2565 24 พฤษภาคม 65 

5. ซื อวัสดุพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

26,750.00 26,750.00 ฉพาะเจาะจง ร้านธนาคมการเกษตร 26,750.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 042/2565 24 พฤษภาคม 65 

6. วัสดุจัดกจิกรรมวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

1,184.00 1,184.00 ฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

1,184.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 043/2565 26 พฤษภาคม 65 

7. ซื อวัสดุจัดงานไหว้คร ู 2,875.00 2,875.00 ฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

2,875.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 044/2565 27 พฤษภาคม 65 

8. ซื อวัสดุจัดงานวันก าเนิด
โรงเรียน 
*หมายเหตุ ยกเลิก 

- - - - - - 045/2565 27 พฤษภาคม 65 

9. ซื อน  ามันตัดหญ้า 700.00 700.00 ฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เอเชียเกษตร
ภัณฑ์ 2016 จ ากัด 

700.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 046/2565 30 พฤษภาคม 65 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ซื อน  ามันตัดหญ้าและยา
ฆ่าหญ้า 

190.00 190.00 ฉพาะเจาะจง บริษัท ปโิตเลียมไทย
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

190.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 047/2565 31 พฤษภาคม 65 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 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 าไวนิล 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

1,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 033.1/2565 9 พฤษภาคม 65 

2. จ้างท าอาหาร 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง นางชนัชดา ด้วงบ้านเซ่า 3,960.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 033.2/2565 10 พฤษภาคม 65 
3. จ้างปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้า 
35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภีรพร 53 35,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 034/2565 24 พฤษภาคม 65 

4. จ้างท าไวนิลวันต้นไม้
ประจ าป ี

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

720.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 035/2565 24 พฤษภาคม 65 

5. จ้างถ่ายเอกสาร 1,998.00 1,998.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธัญญารัตน์ โอเอ. จ ากัด 1,998.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 036/2565 24 พฤษภาคม 65 
6. จ้างท าไวนิลวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชิน ี

3,000.00 1,306.00 เฉพาะเจาะจง ร้านริกโซ่ 1,306.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 037/2565 24 พฤษภาคม 65 

7. จ้างซ่อมเครื่องถ่าย
เอกสาร 

21,362.55 21,362.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

21,362.55 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 038/2565 24 พฤษภาคม 65 

8. จ้างท าไวนิลวันงดสูบ
บุหรี่โลก 

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

720.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 039/2565 24 พฤษภาคม 65 

9. จ้างท าไวนิลวันก าเนดิ
โรงเรียน 

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

960.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 040/2565 27 พฤษภาคม 65 

10. จ้างท าไวนิลวันไหว้คร ุ 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

960.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 041/2565 27 พฤษภาคม 65 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. จ้างท า ปพ.5 11,478.00 11,478.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพจน์ 
การพิมพ์ บ้านส้อง 
(ส านักงานใหญ่) 

11,478.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 042/2565 30 พฤษภาคม 65 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1. วัสดุจัดกจิกรรมจิตอาสา 
*หมายเหตุ ยกเลิก 

- - - - - - 048/2565 1 มิถุนายน 2565 

2. ซื อแอลกอฮอร ์ 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

4,650.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 050/2565 1 มิถุนายน 2565 

3. น  ามันรถโรงเรียน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโิตเลียมไทย
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 051/2565 15 มิถุนายน 2565 

4. ซื อวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร ์

29,730.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง แกรมมาโก ้ 29,730.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 052/2565 16 มิถุนายน 2565 

5. ซื อวัสดุวันสุนทรภู ่ 651.00 651.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

651.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 053/2565 17 มิถุนายน 2565 

6. ซื อวัสดุวันยาเสพตดิ 2,700.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

1,980.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 054/2565 20 มิถุนายน 2565 

7. ซื อโต๊ะ-เก้าอี นักเรียน 58,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงเทเบิล 58,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 056/2565 20 มิถุนายน 2565 
8. ซื อหลอดไฟ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.วิสวกรรม 2,140.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 057/2565 20 มิถุนายน 2565 
9. ซื อน  ามันตัดหญ้า 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโิตเลียมไทย

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 058/2565 21 มิถุนายน 2565 

10. ซื อโทรทัศน์ LED TV 44,478.00 44,478.00 เฉพาะเจาะจง พันธ์ทิพย์ ทวีีกรุ๊ป
2021 

44,478.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 059/2565 21 มิถุนายน 2565 

11. ซื อน  ามันตัดหญ้า 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโิตเลียมไทย
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

200.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 060/2565 22 มิถุนายน 2565 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. ซื อเครื่องดนตร ี 16,550.00 16,550.00 เฉพาะเจาะจง ป.วิทยาภัณฑ ์ 16,550.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 061/2565 23 มิถุนายน 2565 
13. ซื อวัสดุประชุมผู้ปกครอง 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์

จ ากัด 
360.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 062/2565 24 มิถุนายน 2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 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
หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 

1. จ้างท าไวนิลจติอาสา 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

150.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 043/2565 1 มิถุนายน 2565 

2. จ้างท าไม้กวาด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุรกิจ คงเรือง 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 044/2565 1 มิถุนายน 2565 
3. จ้างซ่อมปั้มน  าอัตโนมัต ิ 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภีรพร 53 33,500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 045/2565 6 มิถุนายน 2565 
4. จ้างท าไวนิลวันสุนทรภู ่ 576.00 576.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์

จ ากัด 
576.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 046/2565 17 มิถุนายน 2565 

5. จ้างท าไวนิลวันต่อตา้นยา
เสพติด 

1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง (ส านักงาน

ใหญ่) 

1,980.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 047/2565 20 มิถุนายน 2565 

6. จ้างซ่อมแซมกล้งวงจรปดิ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง สุดประเสริฐสื่อสาร 10,500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 048/2565 20 มิถุนายน 2565 
7. จ้างซ่อมไฟฟ้าห้อง 2/2 35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภีรพร 53 35,700.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 049/2565 20 มิถุนายน 2565 
8. จ้างท าไวนิลวันงดสูบบุหรี ่ 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพจน์ การพิมพ์ 

บ้านส้อง (ส านักงาน
ใหญ่) 

1,180.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 050/2565 23 มิถุนายน 2565 

9. จ้างท าไวนิลวันประชุม
ผู้ปกครอง 

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพจน์ การพิมพ์ 
บ้านส้อง (ส านักงาน

ใหญ่) 

1,680.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 051/2565 23 มิถุนายน 2565 

10. จ้างตัดหญา้สนาม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ชัย ไทยเกิด 3,500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 052/2565 27 มิถุนายน 2565 
11. จ้างถ่ายเอกสาร 4,531.00 4,531.00 เฉพาะเจาะจง ธัญญารตัน์ โอเอ 4,531.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 053/2565 27 มิถุนายน 2565 



แบบแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565  
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

1. ซื อวัสดุจัดงานวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

3,340.00 3,340.00 เฉพาะเจาะจง จีเคช็อป 3,340.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 063/2565 7 กรกฎาคม 2565 

2. ซื อวัสดุจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

355.00 355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

355.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 064/2565 7 กรกฎาคม 2565 

3. ซื อหนังสือเรียน 33,040.00 33,040.00 วิธีคัดเลือก หจก. สุราษฎร์ธนโชค 33,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 065/2565 8 กรกฎาคม 2565 
4. ซื อเครื่องปริ น+หมึกพิมพ์ 35,750.00 35,750.00 เฉพาะเจาะจง แอดไวซบ์้านนาสาร 35,750.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 066/2565 11 กรกฎาคม 2565 
5. ซื อสายไฟ 2,926.00 2,926.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.วิศวกรรม 2,926.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 067/2565 20 กรกฎาคม 2565 
6. ซื อน  ามัน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโิตเลียมไทย

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

500.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 068/2565 20 กรกฎาคม 2565 

7. ซื ออุปกรณ์ซ่อมแซม
อัฒจันทร์ 

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง พงศ์ภัณฑ์เฮ้าส์บา้น
ส้อง 

50,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 069/2565 20 กรกฎาคม 2565 

8. ซื ออุปกรณ์ท าความ
สะอาด 

3,203.00 3,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

3,203.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 070/2565 21 กรกฎาคม 2565 

9. ซื ออุปกรณ์จดังานวัน
อาเซียน 

444.00 444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

444.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 071/2565 26 กรกฎาคม 2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 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
อาคารเรยีน อาคารพิชญ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  โพธ์ิค าเรือง 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 054/2565 1 กรกฎาคม 2565 

2. จ้างท าไวนิลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

2,304.00 2,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

2,304.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 055/2565  กรกฎาคม 2565 

3. จ้างท าอาหารเข้าค่ายวง
โยธวาทิต 

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา คงด้วง 8,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 056/2565  กรกฎาคม 2565 

4. จ้างท าอัฒจันทร์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระพร สูนปัน 7,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 059/2565  กรกฎาคม 2565 
5. จ้างท าไวนิลวัน

วิทยาศาสตร ์
1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์

จ ากัด 
1,200.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 060/2565  กรกฎาคม 2565 



แบบแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ ในรอบเดือน สิงหาคม 2565  
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
จัดซ้ือหรือจ้าง 

วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 

1. น  ามันรถโรงเรียน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโิตเลียมไทย
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

2,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 072/2565 1 สิงหาคม 2565 

2. น  ามันรถโรงเรียน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปโิตเลียมไทย
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

1,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 073/2565 2 สิงหาคม 2565 

3. ซื อวัสดุซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า 

9,015.00 9,015.00 วิธีคัดเลือก ที.พี.วิศวกรรม 9,015.00 เสนอราคาต่ าสุด 074/2565 16 สิงหาคม 2565 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 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
อาคารเรยีน อาคารพิชญ 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  โพธ์ิค าเรือง 10,000.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 070/2565 1 สิงหาคม 2565 

2. จ้างถ่ายเอกสาร 3,503.00 3,503.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธัญญารัตน์ โอเอ. จ ากัด 3,503.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 071/2565 1 สิงหาคม 2565 
3. จ้างท าไวนิลอบรบการ

ไหว ้
1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์

จ ากัด 
1,180.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 072/2565 2 สิงหาคม 2565 

4. จ้างท าไวนิลฟันสวย 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

720.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 073/2565 3 สิงหาคม 2565 

5. จ้างท าไวนิลคณิตศาสตร ์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพจน์ เปเปอร์
จ ากัด 

400.00 ตกลงราคาตามกฎกระทรวง 074/2565 22 สิงหาคม 2565 




