
                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดควนธานี   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2  
ที่                           วันที่    1  ตุลาคม  2564      
เร่ือง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธาน ี
 

 เรื่องเดิม  ตามที่โรงเรียนวัดควนธานี  มอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น 
 ข้อเท็จจริง กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ขอรายงานการใช้จ่ายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน โดยมีรายละเอียดงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา  
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  ช่วงระยะเวลาดำเนินการประจำงวด
เดือนตุลาคม  2563 ถึง เดือนมีนาคม  2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ข้อเสนอแนะ เห็นควร  
 1. เห็นควรลงนามในแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2 .เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของโรงเรียน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 

                                           (นายรักษพล กล่อมพงษ์) 
                   หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 
 
 



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่ซ่อมเคร่ืองพร้ิน 540.00         540.00             บ.ตรังแอด็วานซ์คอมพิวเตอร์ จ  ากดั 540.00         บ.ตรังแอด็วานซ์คอมพิวเตอร์ จ  ากดั 540.00          ราคาเหมาะสม 1/2564 1-ต.ค.-63
2 คา่รถรับ-ส่งนกัเรียน 2,000.00      2,000.00          นายทวี เกล้ียงรัตน์ 1,700.00      นาอุมาพร เกล้ียงรัตน์ 2,000.00       ราคาเหมาะสม 2/2564 5-ต.ค.-63
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,130.00      2,130.00          องคก์ารคา้ของ สกสค. 2,130.00      องคก์ารคา้ของ สกสค. 2,130.00       ราคาเหมาะสม 3/2564 7-ต.ค.-63
4 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 5,000.00      5,000.00          นางอุมาพร เกล้ียงรัตน์ 5,000.00      นางอุมาพร เกล้ียงรัตน์ 5,000.00       ราคาเหมาะสม 5/2564 16-ต.ค.-63
5 คา่วสัดุอุปกรณ์ 20,000.00    20,000.00        ร้านแกว้โฟโต้ 20,000.00    ร้านแกว้โฟโต้ 2,130.00       ราคาเหมาะสม 6/2564 26-ต.ค.-63

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 - - - - - - - - - -
2
3
4
5

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่หมึกพิมพ์ 910.00         910.00      บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 910.00        บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 910.00                   ราคาเหมาะสม 11/2564 7-ธ.ค.-63
2 คา่เวบ็ไซตส์ าเร็จรูป 2,140.00      2,140.00   บ.เวบ็ เซอร์วิส จ ากดั 2,140.00     บ.เวบ็ เซอร์วิส จ ากดั 2,140.00                ราคาเหมาะสม 12/2564 17-ธ.ค.-63
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 277.00         277.00      บ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 277.00        บ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 277.00                   ราคาเหมาะสม 13/2564 18-ธ.ค.-63
4 คา่เขา้เล่มรายงาน 126.00         126.00      ร้านพิมพจ์งั 126.00        ร้านพิมพจ์งั 126.00                   ราคาเหมาะสม 14/2564 25-ธ.ค.-63
5
6
7

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง
เหตุผลท่ี
คดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 3,120.00      3,120.00       ร้านควนปริงพานิช 3,120.00        ร้านควนปริงพานิช 3,120.00              ราคาเหมาะสม 16/2564 4-ม.ค.-64
2 คา่ชั้นเอนกประสงค ์3 ช่อง 2,691.00      2,691.00       ร้านประสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ 2,691.00        ร้านประสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ 2,691.00              ราคาเหมาะสม 17/2564 4-ม.ค.-64
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,325.00      4,325.00       บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเต็ม จ  ากดั 4,325.00        บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเต็ม จ  ากดั 4,325.00              ราคาเหมาะสม 18/2564 7-ม.ค.-64
4 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,949.00      1,949.00       หจก. ตรังซพัพลาย 1,949.00        หจก. ตรังซพัพลาย 1,949.00              ราคาเหมาะสม 19/2564 15-ม.ค.-64
5 คา่วสัดุอุปกรณ์ 3,342.00      3,342.00       หจก. ตรังซพัพลาย 3,342.00        หจก. ตรังซพัพลาย 3,342.00              ราคาเหมาะสม 20/2564 15-ม.ค.-64
6 คา่ชั้นหนงัสือโดริโน่ 4 ชั้น 3,570.00      3,570.00       ร้านประสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ 3,570.00        ร้านประสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ 3,570.00              ราคาเหมาะสม 21/2564 27-ม.ค.-64
7 คา่ชั้นมาริน่า 9 ช่อง 2,500.00      2,500.00       ร้านประสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ 2,500.00        ร้านประสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ 2,500.00              ราคาเหมาะสม 22/2564 29-ม.ค.-64
8 คา่โตะ๊นกัเรียนอนุบาล 17,500.00    17,500.00     ร้านประสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ 17,500.00      ร้านประสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ 17,500.00            ราคาเหมาะสม 24/2564 29-ม.ค.-64
9

10
11

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง
เหตุผลท่ี
คดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน มกราคม 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,331.00      2,331.00   หจก. ตรังซพัพลาย 2,331.00     หจก. ตรังซพัพลาย 2,331.00                ราคาเหมาะสม 25/2564 8-ก.พ.-64
2 คา่วสัดุอุปกรณ์ 890.00         890.00      หจก. ตรังซพัพลาย 890.00        หจก. ตรังซพัพลาย 890.00                   ราคาเหมาะสม 26/2564 9-ก.พ.-64
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,641.00      4,641.00   หจก. ตรังซพัพลาย 4,641.00     หจก. ตรังซพัพลาย 4,641.00                ราคาเหมาะสม 27/2564 10-ก.พ.-64
4 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,183.00      4,183.00   หจก. ตรังซพัพลาย 4,183.00     หจก. ตรังซพัพลาย 4,183.00                ราคาเหมาะสม 28/2564 11-ก.พ.-64
5 คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,072.00      2,072.00   หจก. ตรังซพัพลาย 2,072.00     หจก. ตรังซพัพลาย 2,072.00                ราคาเหมาะสม 29/2564 29-ก.พ.-64
6
7
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9

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง
เหตุผลท่ี
คดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,049.00      1,049.00   บ.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 1,049.00      บ.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั 1,049.00             ราคาเหมาะสม 31/2564 9-มี.ค.-64
2 คา่วสัดุอุปกรณ์ 964.00         964.00      หจก. ตรังซพัพลาย 964.00         หจก. ตรังซพัพลาย 964.00                ราคาเหมาะสม 32/2564 15-มี.ค.-64
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,481.00      1,481.00   หจก. ตรังซพัพลาย 1,481.00      หจก. ตรังซพัพลาย 1,481.00             ราคาเหมาะสม 33/2564 18/3/2564
4
5
6
7
8

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน มีนาคม 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,700.00      1,700.00   นางอุมาพร เกล้ียงรัตน์ 1,700.00      นางอุมาพร เกล้ียงรัตน์ 1,700.00             ราคาเหมาะสม 35/2564 7-เม.ย.-64
2 คา่รถรับ-ส่งนกัเรียน 1,600.00      1,600.00   นายทวี เกล้ียงรัตน์ 1,600.00      นายทวี เกล้ียงรัตน์ 1,600.00             ราคาเหมาะสม 36/2564 7-เม.ย.-64
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,119.00      2,119.00   บ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 2,119.00      บ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 2,119.00             ราคาเหมาะสม 37/2564 22-เม.ย.-64
4
5
6
7
8

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน เมษายน 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,740.00      1,740.00   บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 1,740.00       บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 1,740.00             ราคาเหมาะสม 38/2564 1-พ.ค.-64
2 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,490.00      4,490.00   บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 4,490.00       บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 4,490.00             ราคาเหมาะสม 39/2564 1-พ.ค.-64
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 3,580.00      3,580.00   หจก. ตรังซพัพลาย 3,580.00       หจก. ตรังซพัพลาย 3,580.00             ราคาเหมาะสม 40/2564 28-พ.ค.-64
4
5
6
7
8

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 856.00         856.00      บ.ที.เอช.นิค. จ ากดั 856.00         บ.ที.เอช.นิค. จ ากดั 856.00                ราคาเหมาะสม 44/2564 25-มิ.ย.-64

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 3,808.00     3,808.00     ร้านควนปริงพานิช 3,808.00     ร้านควนปริงพานิช 3,808.00              ราคาเหมาะสม 45/2564 13-ก.ค.-64

2 คา่ซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.00        300.00        บ. คอมพิวเตอร์ ทูเดย ์จ  ากดั 300.00        บ. คอมพิวเตอร์ ทูเดย ์จ  ากดั 300.00                 ราคาเหมาะสม 46/2564 19-ก.ค.-64

3 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 432.00        432.00        ร้านสปอร์ตไลท์ 432.00        ร้านสปอร์ตไลท์ 432.00                 ราคาเหมาะสม 47/2564 19-ก.ค.-64

เหตุผลท่ี
คดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง



เลขท่ี วนัท่ี

1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 190.00        190.00        บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเต็ม จ  ากดั 190.00                บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเต็ม จ  ากดั 190.00             ราคาเหมาะสม 48/2564 30-ส.ค.-64

เหตุผลท่ี
คดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง



เลขท่ี วนัท่ี

1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 2,965.00     2,965.00           หจก. ตรังซพัพลาย 2,965.00     หจก. ตรังซพัพลาย 2,965.00     ราคาเหมาะสม 51/2564 29-ก.ย.-64

2 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 4,674.00     4,674.00           หจก. ตรังซพัพลาย 4,674.00     หจก. ตรังซพัพลาย 4,674.00     ราคาเหมาะสม 52/2564 29-ก.ย.-64

3 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 4,559.00     4,559.00           หจก. ตรังซพัพลาย 4,559.00     หจก. ตรังซพัพลาย 4,559.00     ราคาเหมาะสม 53/2564 30-ก.ย.-64

เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน กนัยายน 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง


