
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ประจ าเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
รายการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

วงเงินที่ 
จัดซ้ือ/จัด

จ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง

(บาท) 

 
วิธีท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 

 
ราคา 

ที่เสนอ 

 
ราคาท่ีตก
ลงซื้อ/จ้าง 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขทีข่อง
สัญญา/

ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ค่ากระดาษ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพิทยา

ภัณฑ ์
45,000.00 45,000.00 ร้านภัทรพิทยา

ภัณฑ ์
เสนอราคาต ่าสุด   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
รายการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

วงเงินที่ 
จัดซ้ือ/จัด

จ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง

(บาท) 

 
วิธีท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 

 
ราคา 

ที่เสนอ 

 
ราคาท่ีตก
ลงซื้อ/จ้าง 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลอืก 

โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ค่าหมึกเครื อง 

ปริ้นเตอร ์
1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
1,880.00 1,880.00 บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
เสนอราคาต ่าสุด   

2 ค่าซ่อมบ่ารุงแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เย็นสบายแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เย็นสบายแอร ์    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง  2,930.00 2,930.00     
 ค่ากระดาษการ์ดขาว 276.00 276.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์ 276.00 276.00 ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์    
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 1,887.00 1,887.00 เฉพาะเจาะจง  1,887.00 1,887.00     
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 242.00 242.00 เฉพาะเจาะจง  242.00 242.00     
 ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท่าเอกสาร 
11,435.00  เฉพาะเจาะจง        

 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 1,798.00  เฉพาะเจาะจง        
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 3,116.00  เฉพาะเจาะจง        
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,072.00  เฉพาะเจาะจง        
            
            
            
            

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ประจ าเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 

 
ล าดับ

ที ่

 
รายการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

วงเงินที่ 
จัดซ้ือ/จัด

จ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง

(บาท) 

 
วิธีท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 

 
ราคา 

ที่เสนอ 

 
ราคาท่ีตก
ลงซื้อ/จ้าง 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ค่าหมึกเครื อง 

ปริ้นเตอร ์
1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
1,880.00 1,880.00 บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
เสนอราคาต ่าสุด   

2 ค่าซ่อมบ่ารุงแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เย็นสบายแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เย็นสบายแอร ์    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง  2,930.00 2,930.00     
 ค่ากระดาษการ์ดขาว 276.00 276.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์ 276.00 276.00 ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์    
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 1,887.00 1,887.00 เฉพาะเจาะจง  1,887.00 1,887.00     
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 242.00 242.00 เฉพาะเจาะจง  242.00 242.00     
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ประจ าเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับ

ที ่

 
รายการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

วงเงินที่ 
จัดซ้ือ/จัด

จ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง

(บาท) 

 
วิธีท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 

 
ราคา 

ที่เสนอ 

 
ราคาท่ีตก
ลงซื้อ/จ้าง 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ค่าหมึกเครื อง 

ปริ้นเตอร ์
1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
1,880.00 1,880.00 บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
เสนอราคาต ่าสุด   

2 ค่าซ่อมบ่ารุงแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เย็นสบายแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เย็นสบายแอร ์    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง  2,930.00 2,930.00     
 ค่ากระดาษการ์ดขาว 276.00 276.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์ 276.00 276.00 ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์    
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 1,887.00 1,887.00 เฉพาะเจาะจง  1,887.00 1,887.00     
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 242.00 242.00 เฉพาะเจาะจง  242.00 242.00     
 ค่าวัสดุอุปกรณ์

จัดท่าเอกสาร 
11,435.00  เฉพาะเจาะจง  11,435.00 11,435.00     

 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 1,798.00  เฉพาะเจาะจง  1,798.00 1,798.00     
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 3,116.00  เฉพาะเจาะจง  3,116.00 3,116.00     
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,072.00  เฉพาะเจาะจง  2,072.00 2,072.00     
            
            
            
            

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ประจ าเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับ

ที ่

 
รายการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

วงเงินที่ 
จัดซ้ือ/จัด

จ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง

(บาท) 

 
วิธีท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 

 
ราคา 

ที่เสนอ 

 
ราคาท่ีตก
ลงซื้อ/จ้าง 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ค่าหมึกเครื อง 

ปริ้นเตอร ์
1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
1,880.00 1,880.00 บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
เสนอราคาต ่าสุด   

2 ค่าซ่อมบ่ารุงแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เย็นสบายแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เย็นสบายแอร ์    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับ

ที ่

 
รายการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

วงเงินที่ 
จัดซ้ือ/จัด

จ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง

(บาท) 

 
วิธีท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 

 
ราคา 

ที่เสนอ 

 
ราคาท่ีตก
ลงซื้อ/จ้าง 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
1 ค่าหมึกเครื อง 

ปริ้นเตอร ์
1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
1,500.00 1,500.00 บริษัทยูนิตี้ ไอที 

ซิสเตม็ จ่ากัด 
เสนอราคาต ่าสุด   

2 ค่าซ่อมบ่ารุงแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เย็นสบายแอร ์ 2,300.00 2,300.00 เย็นสบายแอร ์    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่ากระดาษไข 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ ่ 32,528.00 32,528.00 บริษัท ริโซ ่    
 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,930.00 2,930.00 เฉพาะเจาะจง  2,930.00 2,930.00     
 ค่ากระดาษการ์ดขาว 276.00 276.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์ 276.00 276.00 ร้านภัทรพิทยาภัณฑ์    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

ประจ าเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2565 

 
ล าดับ

ที ่

 
รายการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

วงเงินที่ 
จัดซ้ือ/จัด

จ้าง 
(บาท) 

 
ราคากลาง

(บาท) 

 
วิธีท่ีจะซื้อหรือ

จ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอ

ราคา 

 
ราคา 

ที่เสนอ 

 
ราคาท่ีตก
ลงซื้อ/จ้าง 

 
ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่ของ
สัญญา/

ข้อตกลงใน
การซ้ือ/จ้าง 

วันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 


