
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

โรงเรยีนชะรดัชนูปถัมภ์ 
ส

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

รายงานการสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้ง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
ในรอบเดือน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
ในรอบเดือน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

ไม่มีการจัดซื้อ – จัดจ้างในเดือนนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี
จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง 
ซื้อหรือจา้ง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้ออุปกรณ์การเรยีนตามโครงการ

พัฒนากลุ่มสาระสังคมฯ 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ ์

ราคาที่เสนอ7,000บาท 
7,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 
1/2565 
13/11/2564 

2 ซื้ออุปกรณ์การเรยีนตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสรมิงานวิชาการ 

6,909 6,909 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ ์
ราคาที่เสนอ6,909 บาท 

6,909 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

3/2565 
13/11/2564 

3 ซื้อวัสดุส านักงานตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสรมิงานวิชาการ 

4,080 4,080 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโครฯ 
ราคาที่เสนอ4,080 บาท 

4,080 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

5/2565 
4/11/2564 

4 ซือ้วัสดุก่อสร้างตามโครงการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายหนูอัด เมฆพุ้ย 
ราคาที่เสนอ7,200 บาท 

7,200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

8/2565 
4/11/2564 

5 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
โครงการพัฒนาการการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร ์

2,350 2,350 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  เนียมเล็ก 
ราคาที่เสนอ2,350 บาท 

2,350 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

1/2565 
3/11/2564 

6 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายธนิตศักดิ์  
พิศาลไกรกุล 
ราคาที่เสนอ 9,000บาท 

9,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

2/2565 
3/11/2564 

7 จ้างจัดท าอาหารว่างตามกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 

2,240 2,240 เฉพาะเจาะจง นส.ภัทราวรรณ พ่วงคง 
 ราคาที่เสนอ 2,240 บาท 

2,240 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

4/2565 
25/11/2564 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
ในรอบเดือนธันวาคมพ.ศ. 2564 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี
จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง 
ซื้อหรือจา้ง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงตามโครงการ

พัฒนาบุคลากร 
7,040 7,040 เฉพาะเจาะจง บ.ช้างเผือกปิโตรเลยีม

จ ากัด 
ราคาที่เสนอ7,040บาท 

7,040 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

9/2565 
09/12/2564 

2. ซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ าดื่มตาม
โครงการน้ าดื่มเพื่อสุขภาพ 

15,460 15,460 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทพร 
ราคาที่เสนอ15,460 บาท 

15,460 มีคุณสมบัติถกูต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

10/2565 
15/12/2564 

3. ซื้อวัสดุส านักงานตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสรมิกลุม่สาระ
ภาษาอังกฤษ 

1,446 1,446 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโครฯ 
ราคาที่เสนอ1,446 บาท 

1,446 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

11/2565 
15/12/2564 

4 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง นายธนิตศักดิ์  
พิศาลไกรกุล 
ราคาที่เสนอ 2,500บาท 
 

2,500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

03/2565 
1/12/2564 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
ในรอบเดือน มกราคมพ.ศ. 2565 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี
จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง 
ซื้อหรือจา้ง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้ออุปกรณไ์ฟฟ้าตามโครงการ

พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ ์
507 507 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็ตอัพคอมพิวเตอร ์

ราคาที่เสนอ507บาท 
507 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 
12/2565 
04/01/2565 

2 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร กรป.
กลาง นพค.พัทลุง(2)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ2,000บาท 

2,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

13/2565 
06/01/2565 

3 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงตามโครงการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร กรป.
กลาง นพค.พัทลุง(2)จ ากดั 
ราคาที่เสนอ1,600บาท 

1,600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

14/2565 
06/01/2565 

4 ซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอนตาม
โครงการพัฒนากลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.สุธรรมวิวัฒน์ 
ราคาที่เสนอ500บาท 

500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

15/2565 
11/01/2565 

5 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตาม
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 

2,202 2,202 เฉพาะเจาะจง โรงไม้ชัยกิจค้าไม ้
ราคาที่เสนอ2,202 บาท 

2,202 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

16/2565 
06/01/2565 

6 ซื้อตู้เก็บคอมพิวเตอร์โครงการ
พัฒนาการการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร ์

4,900 4,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน P พัฒนาเฟอร์นิเจอร ์
ราคาที่เสนอ4,900 บาท 

4,900 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

17/2565 
08/01/2565 

7 ซื้อหมึกพิมพ์ตามโครงการพัฒนา
และส่งเสรมิงานวิชาการ 

20,630 20,630 เฉพาะเจาะจง หจก.เวิรล์อิงค์ เทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ20,630 บาท 

20,630 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

19/2565 
04/01/2565 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
ในรอบเดือน มกราคมพ.ศ. 2565 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี
จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง 
ซื้อหรือจา้ง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
8 ซื้อน้ ายาท าความสะอาดตาม

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 
5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มพาวเวอร์คลีน 

ราคาที่เสนอ5,700 บาท 
5,700 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 
20/2565 
15/01/2565 

9 ซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอนตาม
โครงการพัฒนากลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

2,940 2,940 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ ์
ราคาที่เสนอ 2,940 บาท 

2,940 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

22/2565 
11/01/2565 

10 ซื้อเครื่องดนตรีไทยตามโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระศลิป– ดนตร ี

7,300 7,300 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจการเจรญิดนตร ี
ราคาที่เสนอ7,300 บาท 

7,300 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

23/2565 
21/01/2565 

11 ซื้อเครื่องพิมพ์ตามโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระสังคมฯ 

4,790 4,790 เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิตี้ ไอที ซีสเต็ม จ ากดั 
ราคาที่เสนอ4,790 บาท 

4,790 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

24/2565 
20/01/2565 

12 ซื้อโต๊ะหมู่บูชาตามโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระสังคมฯ 

6,050 6,050 เฉพาะเจาะจง ร้านวังบุญสังฆภัณฑ ์
ราคาที่เสนอ6,050 บาท 

6,050 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

26/2565 
28/01/2565 

13 ซื้อตูเหล็ก 15 ช้ันตามโครงการ
พัฒนากลุ่มกิจการนักเรียน 

4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ ์
ราคาที่เสนอ 4,600 บาท 

4,600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

27/2565 
28/01/2565 

14 จ้างท าป้ายไวนีลตามโครงการ
พัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านแลเล ดไีซน ์
ราคาที่เสนอ 4,600 บาท 

1,200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

05/2565 
06/01/2565 
 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
ในรอบเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี
จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง 
ซื้อหรือจา้ง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจการเกษตร 

ราคาที่เสนอ4,990 บาท 
4,990 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 
28/2565 
01/02/2565 

2 ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการ 
พัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 

4,250 4,250 เฉพาะเจาะจง ร้านก่อกิจ 
ราคาที่เสนอ4,250 บาท 

4,250 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

29/2565 
12/02/2565 

3 ซื้อวัสดุท าความสะอาดตาม
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีฯ 

5,945 5,945 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ ์
ราคาที่เสนอ5,945 บาท 

5,945 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

31/2565 
13/02/2565 

4 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

500 500 เฉพาะเจาะจง หจก.โพธิ์ทองควนขนุนฯ 
ราคาที่เสนอ5,945 บาท 

500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

32/2565 
15/02/2565 

5 ซื้อวัสดุส านักงานตามโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระศลิป– ดนตร ี

2,255 2,255 เฉพาะเจาะจง บ.อีจีจีสเตชั่นเนอรี่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ2,255 บาท 

2,255 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

33/2565 
19/02/2565 

6 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

4,530 4,530 เฉพาะเจาะจง หจก.ลูกเก้า 
ราคาที่เสนอ4,530 บาท 

4,530 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

35/2565 
19/02/2565 

7 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการ
พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

1,460 1,460 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา อาวัฒนกุลเทพ 
ราคาที่เสนอ4,530 บาท 

1,460 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

36/2565 
19/02/2565 

8 ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1,990 1,990 เฉพาะเจาะจง บ.อมรฯ จ ากดั 
ราคาที่เสนอ4,530 บาท 

1,990 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

40/2565 
25/02/2565 

9 จ้างถ่ายเอกสารตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสรมิงานวิชาการ 

2,743 2,743 เฉพาะเจาะจง ร้านจัมโบ้  
ราคาที่เสนอ2,743บาท 

2,743 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

06/2565 
15/02/2565 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ที ่ งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี
จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ราคาที่ตกลง 
ซื้อหรือจา้ง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อวัสดุส านักงานตามโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง 
750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ ์

ราคาที่เสนอ750บาท 
750 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 
44/2565 
01/03/2565 

2 ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร กรป.
กลาง นพค.พัทลุง(2)จ ากัด 
ราคาที่เสนอ1,000บาท 

1,000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

46/2565 
09/03/2565 

3 ซื้ออุปกรณ์การเรยีนตามโครงการ
พัฒนาและส่งเสรมิงานวิชาการ 

5,550 5,550 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ ์
ราคาที่เสนอ5,550 บาท 

5,550 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

48/2565 
17/03/2565 

4 ซื้อวัสดุส านักงานตามกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

2,360 2,360 เฉพาะเจาะจง ร้านวิชญาพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ2,360 บาท 

2,360 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

50/2565 
17/03/2565 

5 ซื้อวัสดุส านักงานตามโครงการ
พัฒนากลุ่มกิจการนักเรียน 

1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ ์
ราคาที่เสนอ1,050บาท 

1,050 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

51/2565 
30/03/2565 

6 ซื้อหมึกพิมพ์ตามโครงการพัฒนา
และส่งเสรมิงานวิชาการ 

14,790 14,790 เฉพาะเจาะจง หจก.เวิรล์อิงค์ เทรดดิ้ง 
ราคาที่เสนอ14,790 บาท 

14,790 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

52/2565 
09/03/2565 

7 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการ
เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 

193,730 193,730 เฉพาะเจาะจง บริษัท เส้งโห ภเูก็ต จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
193,730บาท 

193,730 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาราคาต่ าสดุ 

49/2565 
30/03/2565 
 
 

 


