
                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนวัดควนธานี   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   
ที ่                           วันที่    1  สิงหาคม   2565      
เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี 
  เรื่องเดิม  ตามที่โรงเรียนวัดควนธานี  ที่  มอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 นั้น 
  ข้อเท็จจริง งานบริหารการเงิน ขอรายงานการใช้จ่ายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน  โดยมีรายละเอียดงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
ประจำงวดเดือนตุลาคม  2564 ถึง เดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

1. เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  จำนวน - รายการ 
2. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 จำนวน 3 รายการ 
3. เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 6 รายการ 
4. เดือนมกราคม พ.ศ.2565 จำนวน  1 รายการ 
5. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จำนวน  6 รายการ 
6. เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 จำนวน  3 รายการ 
7. เดือนเมษายน พ.ศ.2565 จำนวน  2 รายการ 
8. เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 จำนวน  9 รายการ 
9. เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 จำนวน  5 รายการ 
10. เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 จำนวน  3 รายการ 
11. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 จำนวน  - รายการ 
12. เดือนกันยายน พ.ศ.2565 จำนวน  - รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ข้อเสนอแนะ เห็นควร  
  1. เห็นควรลงนามในแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2 .เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงเรียนวัดควนธานี  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
                                               (นายรักษพล  กล่อมพงษ์) 
                                                      หัวหน้างานบรหิารงบประมาณ 
 
 
 
** งวดเดือนสิงหาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน  2565 ยังไมด่ำเนินการ 



เลขท่ี วนัท่ี

ไม่มี

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน ตุลาคม 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,60.00 4,60.00 บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 4,60.00 บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 4,60.00 ราคาเหมาะสม 1/2565 2-พ.ย.-64
2 คา่ไวนิล 900.00         900.00      ร้านโจโจอ้าร์ต 900.00            ร้านโจโจอ้าร์ต 900.00            ราคาเหมาะสม 2/2565 11-พ.ย.-64
3 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,200.00      1,200.00   นางวลัคว์ดี ผลิผล 1,200.00         นางวลัคว์ดี ผลิผล 1,200.00         ราคาเหมาะสม 3/2565 23-พ.ย.-64
4
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ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 300,000.00     300,000.00 ค.การช่าง 300,000.00  ค.การช่าง 300,000.00            ราคาเหมาะสม 4/2565 14-ธ.ค.-64
2 คา่เวบ็ไซตส์ าเร็จรูป 2,410.00         2,140.00     บ.เวบ็ไซตเ์ซอร์วิส จ ากดั 2,140.00      บ.เวบ็ไซตเ์ซอร์วิส จ ากดั 2,140.00                ราคาเหมาะสม 5/2565 1-ธ.ค.-64
3 คา่เขา้เล่มรายงาน 162.00            162.00        ร้านพิมพจ์งั 162.00         ร้านพิมพจ์งั 162.00                   ราคาเหมาะสม 6/2565 22-ธ.ค.-64
4 คา่วสัดุอุปกรณ์ติดตั้ง CCTV 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 7/2565 24-ธ.ค.-64
5 คา่วสัดุอุปกรณ์ติดตั้ง CCTV 1,175.00         1,175.00     บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 1,175.00      บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 1,175.00                ราคาเหมาะสม 8/2565 25-ธ.ค.-64
6 คา่วสัดุอุปกรณ์ 502.00            502.00        บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 502.00         บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 502.00                   ราคาเหมาะสม 9/2565 26-ธ.ค.-64

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน ธนัวาคม 2564

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,920.00      1,920.00   หจก. ตรังซพัพลาย 1,920.00           หจก. ตรังซพัพลาย 1,920.00              ราคาเหมาะสม 10/2565 17-ม.ค.-65
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ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง
เหตุผลท่ี
คดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน มกราคม 2565

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 440.00         440.00      ร้านคลงัเคร่ืองหมาย 440.00        ร้านคลงัเคร่ืองหมาย 440.00                   ราคาเหมาะสม 12/2565 16-ก.พ.-65
2 คา่วสัดุอุปกรณ์ 660.00         660.00      บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 660.00        บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 660.00                   ราคาเหมาะสม 12/2565 16-ก.พ.-65
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 450.00         450.00      ร้านเฉลิมศิลป์ตรัง 450.00        ร้านเฉลิมศิลป์ตรัง 450.00                   ราคาเหมาะสม 13/2565 20-ก.พ.-65
4 คา่จา้งเหมาคา่พาหนะ 4,000.00      4,000.00   นายธานินท ์ ใจบุญ 4,000.00     นายธานินท ์ ใจบุญ 4,000.00                ราคาเหมาะสม 14/2565 21-ก.พ.-65
5 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 6,000.00      6,000.00   นางอุมาพร เกล้ียงรัตน์  6,000.00     นางอุมาพร เกล้ียงรัตน์  6,000.00                ราคาเหมาะสม 15/2565 21-ก.พ.-65
6 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 648.00         648.00      นางอุมาพร เกล้ียงรัตน์ 648.00        นางอุมาพร เกล้ียงรัตน์ 648.00                   ราคาเหมาะสม 16/2565 21-ก.พ.-65

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2565

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,860.00      2,860.00   หจก. ตรังซพัพลาย 2,860.00      หจก. ตรังซพัพลาย 2,860.00             ราคาเหมาะสม 17/2565 8-มี.ค.-65
2 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,860.00      4,860.00   หจก. ตรังซพัพลาย 4,860.00      หจก. ตรังซพัพลาย 4,860.00             ราคาเหมาะสม 18/2565 17-มี.ค.-65
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 500.00         500.00      ร้านฟิวเจอร์ ไอที 500.00         ร้านฟิวเจอร์ ไอที 500.00                ราคาเหมาะสม 20/2565 30-มี.ค.-65

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน มีนาคม 2565

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่หนงัสือเรียน 46,012.05    46,012.05    บ. เส้งโห ภูเกต็ จ  ากดั 46,012.05    บ. เส้งโห ภูเกต็ จ  ากดั 46,012.05           ราคาเหมาะสม 19/2565 29-เม.ย.-65
2 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,944.00      4,944.00      หจก. ตรังซพัพลาย 4,944.00      หจก. ตรังซพัพลาย 4,944.00             ราคาเหมาะสม 21/2565 25-เม.ย.-65

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี   ประจ าเดือน เมษายน 2565

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,975.00      1,975.00   บ.ศนูยสี์เมืองตรัง จ  ากดั 1,975.00       บ.ศนูยสี์เมืองตรัง จ  ากดั 1,975.00             ราคาเหมาะสม 22/2565 17-พ.ค.-65
2 คา่วสัดุอุปกรณ์ 940.00         940.00      บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ากดั 940.00          บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ากดั 940.00                ราคาเหมาะสม 23/2565 18-พ.ค.-65
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,376.00      4,376.00   หจก. ตรังซพัพลาย 4,376.00       หจก. ตรังซพัพลาย 4,376.00             ราคาเหมาะสม 24/2565 25-พ.ค.-65
4 คา่วสัดุอุปกรณ์ 736.00         736.00      ร้านรุ่งเรืองวสัดุ 736.00          ร้านรุ่งเรืองวสัดุ 736.00                ราคาเหมาะสม 25/2565 30-พ.ค.-65
5 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,079.00      1,079.00   หจก. ตรังซพัพลาย 1,079.00       หจก. ตรังซพัพลาย 1,079.00             ราคาเหมาะสม 26/2565 31-พ.ค.-65
6 คา่วสัดุอุปกรณ์ 650.00         650.00      ร้านตรังเซฟต้ีไฟล์ 650.00          ร้านตรังเซฟต้ีไฟล์ 650.00                ราคาเหมาะสม 27/2565 31-พ.ค.-65
7 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 28/2565 31-พ.ค.-65
8 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,710.00      1,710.00   บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 1,710.00       บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั 1,710.00             ราคาเหมาะสม 31/2565 31-พ.ค.-65
9 คา่วสัดุอุปกรณ์ 856.00         856.00      บ.ที.เอช.นิค. จ ากดั 856.00          บ.ที.เอช.นิค. จ ากดั 856.00                ราคาเหมาะสม 32/2564 27-พ.ค.-65

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 คา่วสัดุอุปกรณ์ 2,471.00      2,471.00   บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,471.00      บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 2,471.00             ราคาเหมาะสม 29/2565 1-มิ.ย.-65
2 คา่เขา้เล่มรายงาน 70.00           70.00        ร้านมอ.ออ. Copy&Internet 70.00           ร้านมอ.ออ. Copy&Internet 70.00                  ราคาเหมาะสม 30/2565 1-มิ.ย.-65
3 คา่วสัดุอุปกรณ์ 480.00         480.00      ร้านนงคซ์าวด์ 480.00         ร้านนงคซ์าวด์ 480.00                ราคาเหมาะสม 33/2565 8-มิ.ย.-65
4 คา่วสัดุอุปกรณ์ 4,291.00      4,291.00   ร้านควนปริงพานิช 4,291.00      ร้านควนปริงพานิช 4,291.00             ราคาเหมาะสม 34/2565 16-มิ.ย.-65
5 คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,080.00      1,080.00   บ. ตรังวรานนท ์การคา้ จ  ากดั 1,080.00      บ. ตรังวรานนท ์การคา้ จ  ากดั 1,080.00             ราคาเหมาะสม 35/2565 20-มิ.ย.-65

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือก
เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน มิถุนายน 2565

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก



เลขท่ี วนัท่ี

1 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 4,837.00     4,837.00     หจก. ตรังซพัพลาย 4,837.00     หจก. ตรังซพัพลาย 4,837.00              ราคาเหมาะสม 40/2565 1-ก.ค.-65

2 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 7,409.00     7,409.00     หจก. ตรังซพัพลาย 4,709.00     หจก. ตรังซพัพลาย 4,709.00              ราคาเหมาะสม 41/2564 11-ก.ค.-65

3 ค่าวสัดุอุปกรณ์ 4,250.00     4,250.00     บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเต็ม จ  ากดั 4,250.00     บ.ยนิูต้ี ไอที ซิสเต็ม จ  ากดั 4,250.00              ราคาเหมาะสม 42/2565 22-ก.ค.-65

เหตุผลท่ี
คดัเลือก

เลขท่ีและวนัท่ีสญัญา

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนวดัควนธานี    ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565

ท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จา้ง


