
 

  



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2564 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  พฤศจิกายน  2564 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างรถรับ-สง่ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 4,680  เฉพาะเจาะจง 18,414 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565 
ลว.29 ตุลาคม 2564 

2. จ้างเหมาฉาบปูนรอบเสาธง   เฉพาะเจาะจง 5,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2565 
ลว.29 ตุลาคม 2564 

3. จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวัน
นักเรียน 

  เฉพาะเจาะจง 3,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2565 
ลว.29 ตุลาคม 2564 

        
        

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2564 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  ธันวาคม  2564 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. อุปกรณ์โควิด 3,729 3,729 เฉพาะเจาะจง 3,729 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565 
ลว.3 พฤศจิกายน 2564 

2. เครื่องกรองน้ า 2,125 2,125 เฉพาะเจาะจง 2,125 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2565 
ลว.3 พฤศจิกายน 2564 

3. ซ่อมตู้เย็น 700 700 เฉพาะเจาะจง 700 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2565 
ลว.9 พฤศจิกายน 2564 

4. สภานักเรียน 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 3,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2565 
ลว.11 พฤศจิกายน 2564 

5. พัสดุธุรการ 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง 1,900 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2565 
ลว.11 พฤศจิกายน 2564 

        

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  มกราคม  2565 
ล าดับท่ี งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีขอซื้อ

หรือจ้าง(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง

(บาท) 

เหตุผลท่ีได้รับคดัเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีส่งของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างรถรับ-ส่ง ประจ าเดือนธันวาคม 4,420 4,420 เฉพาะเจาะจง 4,420 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2565 
ลว.3 ธันวาคม 2564 

2. จ้างเหมาแรงงานเทพื้นคอนกรีต 23,310 23,310 เฉพาะเจาะจง 23,310 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2565 
ลว.9 ธันวาคม 2564 

3. เทปูน 14,681 14,681 เฉพาะเจาะจง 14,681 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 5/2565 
ลว.13 ธันวาคม 2564 

4. โครงการสุขภาพ 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง 1,100 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 6/2565 
ลว.13 ธันวาคม 2564 

5. ทรายหยาบ 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง 5,500 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2565 
ลว.15 ธันวาคม 2564 

6. คอนกรีต 88,200 88,200 เฉพาะเจาะจง 88,200 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2565 
ลว.15 ธันวาคม 2564 

7. จ้างรถรับ-ส่ง ประจ าเดือนมกราคม 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง 5,600 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2565 
ลว.30 ธันวาคม 2564 

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  2 วันที่รายงาน  1  มกราคม  2565 
ล าดับท่ี งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีขอซื้อ

หรือจ้าง(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง

(บาท) 

เหตุผลท่ีได้รับคดัเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีส่งของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างรถรับ-ส่ง ประจ าเดือนธันวาคม 4,420 4,420 เฉพาะเจาะจง 4,420 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2565 
ลว.3 ธันวาคม 2564 

2. จ้างเหมาแรงงานเทพื้นคอนกรีต 23,310 23,310 เฉพาะเจาะจง 23,310 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2565 
ลว.9 ธันวาคม 2564 

3. เทปูน 14,681 14,681 เฉพาะเจาะจง 14,681 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565 
ลว.13 ธันวาคม 2564 

4. โครงการสุขภาพ 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง 1,100 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565 
ลว.13 ธันวาคม 2564 

5. ทรายหยาบ 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง 5,500 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2565 
ลว.15 ธันวาคม 2564 

6. คอนกรีต 88,200 88,200 เฉพาะเจาะจง 88,200 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2565 
ลว.15 ธันวาคม 2564 

7. จ้างรถรับ-ส่ง ประจ าเดือนมกราคม 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง 5,600 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2565 
ลว.30 ธันวาคม 2564 

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  กุมภาพันธ์  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างท าเบรก PLC  รอบที่ 1  
 

  เฉพาะเจาะจง  มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2565 
ลว.5 มกราคม 2565 

2. หนูน้อยคนดี 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 1,500 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2565 
ลว.11 มกราคม 2565 

3. ป้ายโรงเรียน 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง 3,200 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2565 
ลว.17 มกราคม 2565 

4. หนูน้อยคนเก่ง 500 500 เฉพาะเจาะจง 500 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2565 
ลว.19 มกราคม 2565 

5. หนูน้อยรักสุขภาพ 500 500 เฉพาะเจาะจง 500 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2565 
ลว.19 มกราคม 2565 

6. หนูน้อยอารมณ์ดี 500 500 เฉพาะเจาะจง 500 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2565 
ลว.19 มกราคม 2565 

7. จ้างซ่อมเมนบอร์ด ทีวี LED ซัมซุง 850 850 เฉพาะเจาะจง 850 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2565 
ลว.20 มกราคม 2565 

8. จ้างรถรับ-สง่ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 4,940 4,940 เฉพาะเจาะจง 4,940 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2565 
ลว.31 มกราคม 2565 

     

 



                                                                                                       
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  กุมภาพันธ์  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

9. แผงโซล่าเซลล ์ 3,590 3,590 เฉพาะเจาะจง 3,590 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2565 
ลว.24 มกราคม 2565 

10. เครื่องปริ้น 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 6,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2565 
ลว.28 มกราคม 2565 

11. กระดาษ โครงการยกระดับ 500 500 เฉพาะเจาะจง 500 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2565 
ลว.28 มกราคม 2565 

12. วันเด็ก 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 3,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2565 
ลว.28 มกราคม 2565 

13. หญ้าเทียม 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง 3,210 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2565 
ลว.28 มกราคม 2565 

14. จ้างถ่ายเอกสาร 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง 1,800 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2565 
ลว.31 มกราคม 2565 

        
        

      

 

 

 

 



                                                                                                      
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  มีนาคม  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. ปรับปรุงสร้างสนามพลังงานบวก 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 3,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2565 
ลว.8 กุมภาพันธ์ 2565 

2. จิตศึกษา 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 1,500 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2565 
ลว.8 กุมภาพันธ์ 2565 

3. หมึกเครื่องปริ้นอาหารกลางวัน 495 495 เฉพาะเจาะจง 495 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2565 
ลว.11 กุมภาพันธ์ 2565 

4. จ้างรถรับ-สง่ ประจ าเดือนมีนาคม 3,640 3,640 เฉพาะเจาะจง 3,640 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2565 
ลว.28 กุมภาพันธ์ 2565 

        
        
        
        

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  เมษายน  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 1,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2565 
ลว.10 มีนาคม 2565 

2. โครงการปัจฉิมนิเทศ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 3,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2565 
ลว.14 มีนาคม 2565 

3. โครงการสง่เสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ์
(วันส าคัญ) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 1,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2565 
ลว.16 มีนาคม 2565 

4. โครงการสง่เสริมการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

5,150 5,150 เฉพาะเจาะจง 5,150 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2565 
ลว.16 มีนาคม 2565 

5. โครงการพัฒนาระบบงานกระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

7,676 7,676 เฉพาะเจาะจง 7,676 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2565 
ลว.16 มีนาคม 2565 

6. บริหารการเงินและงบประมาณ 5,038 5,038 เฉพาะเจาะจง 5,038 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2565 
ลว.16 มีนาคม 2565 

       

 

 

 



                                                                                                     
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  เมษายน  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

7. จ้างท าฝ้ารอบอาคาร 28,300 28,300 เฉพาะเจาะจง 28,300 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2565 
ลว.28 มีนาคม 2565 

        
        
        
        
        

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  พฤษภาคม  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

        
        
        
        
        
        

       *หมายเหตุ  ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนเมษายน  2565 

                                                                                                    
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  มิถุนายน  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างท าเบรก PLC รอบ 2 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 2,400 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2565 
ลว.9 พฤษภาคม 2565 

2. ไวนิลข้อมูลโรงเรียน 5,050 5,050 เฉพาะเจาะจง 5,050 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2565 
ลว.10 พฤษภาคม 2565 

3. ไวนิลโควิด 1,920 1,920 เฉพาะเจาะจง 1,920 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2565 
ลว.10 พฤษภาคม 2565 

4. ไม้กวาดทางมะพร้าว 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง 1,350 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2565 
ลว.10 พฤษภาคม 2565 

5. จิตศึกษาอาชีพ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 5,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2565 
ลว.10 พฤษภาคม 2565 

6. งบห้องเรียน 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง 2,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2565 
ลว.10 พฤษภาคม 2565 

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  มิถุนายน  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างท าเบรกประชุมผู้ปกครอง TSQP 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 2,400 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2565 
ลว.13 พฤษภาคม 2565 

2. จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 632 632 เฉพาะเจาะจง 632 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2565 
ลว.17 พฤษภาคม 2565 

3. จ้างบุคคลประกอบอาหารกลางวัน
นักเรียน 

  เฉพาะเจาะจง  มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2565 
ลว.13 พฤษภาคม 2565 

4. จ้างรถรับสง่นักเรียนพฤษภาคม 2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง 2,750 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2565 
ลว.12 พฤษภาคม 2565 

5. จ้างคนงานซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 
สปช.105/29 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 1,500 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2565 
ลว.20 พฤษภาคม 2565 

6. ถุงด า 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 1,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2565 
ลว.20 พฤษภาคม 2565 

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  มิถุนายน  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

7. ตู้เอกสารการเงินพัสดุ 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง 8,400 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2565 
ลว.20 พฤษภาคม 2565 

8. จิตศึกษา 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 15,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2565 
ลว.27 พฤษภาคม 2565 

9. จ้างรถรับสง่นักเรียนมิถุนายน 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 5,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2565 
ลว.31 พฤษภาคม 2565 

        
        
        

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  กรกฎาคม  2565 
ล าดับท่ี งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีขอซื้อ

หรือจ้าง(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง

(บาท) 

เหตุผลท่ีได้รับคดัเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีส่งของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ป้ายไวนิลวันไหว้ครู 400 400 เฉพาะเจาะจง 400 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 39/2565 
ลว.2 มิถุนายน 2565 

2. จ้างซ่อมแซมฝ้าห้องน้ า 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง 9,000 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2565 
ลว.6 มิถุนายน 2565 

3. วันส าคัญพระมหากษัตริย์ 830 830 เฉพาะเจาะจง 830 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 41/2565 
ลว.15 มิถุนายน 2565 

4. โครงการมือสะอาด 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง 1,050 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 42/2565 
ลว.15 มิถุนายน 2565 

5. วันสุนทรภู่ 400 400 เฉพาะเจาะจง 400 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 43/2565 
ลว.15 มิถุนายน 2565 

6. วันต่อต้านยาเสพติด 500 500 เฉพาะเจาะจง 500 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 44/2565 
ลว.20 มิถุนายน 2565 

7. ไข้เลือดออก 500 500 เฉพาะเจาะจง 500 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 45/2565 
ลว.20 มิถุนายน 2565 

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  กรกฎาคม  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

8. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 479,500 479,500 เฉพาะเจาะจง 479,500 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 1/2565 
ลว.28 มิถุนายน 2565 

9. จ้างรถรับสง่นักเรียนกรกฎาคม 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง 4,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2565 
ลว.30 มิถุนายน 2565 

        
        
        
        
        

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 วันที่รายงาน  1  สิงหาคม  2565 
ล าดับท่ี งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินท่ีขอซื้อ

หรือจ้าง(บาท) 
ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรอืจ้าง

(บาท) 

เหตุผลท่ีได้รับคดัเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันท่ีส่งของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 551,110 551,110 e-bidding 535,000 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

สัญญาซื้อเลขที่ 2/2565 
ลว.1 กรกฎาคม 2565 

 2. สุขภาพดีตลอดปีการศึกษา ป้องกันห่างไกลโรค 11,150 11,150 เฉพาะเจาะจง 11,150 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 46/2565 
ลว.18 กรกฎาคม 2565 

3. ก าจัดเหา 4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง 4,400 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 47/2565 
ลว.18 กรกฎาคม 2565 

4. หนูน้อยย้ิมสวย 3,265 3,265 เฉพาะเจาะจง 3,265 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 48/2565 
ลว.18 กรกฎาคม 2565 

5. โควิด 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง 1,000 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 49/2565 
ลว.25 กรกฎาคม 2565 

6. โครงการพัฒนาความสามารถทักษะด้านกีฬา 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง 6,000 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 50/2565 
ลว.25 กรกฎาคม 2565 

7. จ้างรถรับส่งนักเรียนสิงหาคม 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง 5,500 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 25/2565 
ลว.29 กรกฎาคม 2565 

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  กันยายน  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. วันพ่อ 1,000 1,000 e-bidding 1,000 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2565 
ลว.15 สิงหาคม 2565 

 2. โครงการพัฒนาความสามารถทักษะด้าน
กีฬา 

288 288 เฉพาะเจาะจง 288 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2565 
ลว.16 สิงหาคม 2565 

3. โครงการปรับปรงุสถานที่ 2,444 2,444 เฉพาะเจาะจง 2,444 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2565 
ลว.16 สิงหาคม 2565 

4. ยาสามัญ 3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง 3,960 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2565 
ลว.19 สิงหาคม 2565 

5. เว็บไซต์ 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง 3,210 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2565 
ลว.19 สิงหาคม 2565 

6. จิตศึกษา 5,670 5,670 เฉพาะเจาะจง 5,670 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2565 
ลว.22 สิงหาคม 2565 

7. หนูน้อยคนเก่ง 900 900 เฉพาะเจาะจง 900 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2565 
ลว.22 สิงหาคม 2565 

8. ปรับปรุงอาคาร 4,580 4,580 เฉพาะเจาะจง 4,580 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2565 
ลว.29 สิงหาคม 2565 

        

 



                                                                                                    
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2565 

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร   เขต  2 

วันที่รายงาน  1  กันยายน  2565 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ จัดจ้าง วงเงินที่ขอซื้อ

หรือจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง(บาท) 

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ส่งของ
สัญญาหรือขอ้ตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างถ่ายเอกสาร 1,936 1,936 เฉพาะเจาะจง 1,936 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2565 
ลว.8 สิงหาคม 2565 

 2. อาหารว่างอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ
Active learning  

1,330 1,330 เฉพาะเจาะจง 1,330 มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2565 
ลว.22 สิงหาคม 2565 

        
        
        
        
        
        

                                                                                                           
 ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….เจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ………………………………………….หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

           (นางสาวจันทกานต์  ช านิ)    (นางสาวสุพัตรา  ไชยเสน)   (นางสาวรุ่งรวี  รอดมณี) 

                                                                                                       
ลงช่ือ………………………………………….. 

                                                                        (นายยุทธนา  หงสไกร) 

                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 



 

 

 


